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Resumo

No SLAM (Simultaneous Localization and Mapping), um robô posicionado em uma

localização desconhecida de um ambiente qualquer deve ser capaz de construir uma pers-

pectiva deste ambiente (um mapa) e se localizar no mesmo simultaneamente, utilizando

apenas informações captadas pelos sensores do robô e sinaisde controle conhecidos.

Recentemente, impulsionados pelo avanço computacional, trabalhos nessa área pro-

puseram usar câmera de vídeo como sensor principal e surgiu assim o SLAM Visual.

Podemos observar duas linhas de pesquisas principais em SLAM Visual: a abordagem

clássica, que utiliza características extraídas do ambiente e através das correspondências

das mesmas e de filtros estatísticos, estimam os parâmetros necessários e a abordagem

Direta, que não utiliza correspondência de características, porém é restrita à utilização de

segmentos de planos e possui um sistema totalmente acopladode registro direto de ima-

gem e otimização, tornando difícil o acréscimo de outras formas geométricas e métodos

de otimização mais modernos.

Nesse trabalho propõe-se uma nova abordagem de SLAM Visual Direto desacoplado,

que utiliza métodos de otimização e registro direto de imagem independentes, tornando o

sistema flexível o bastante para aceitar outras formas geométricas mais complexas. Tam-

bém foi possível a utilização de diversos métodos de otimização afim de encontrar o mais

adequado.

Palavras-chave: SLAM Visual, Robótica, localização e Mapeamento.



Abstract

In Simultaneous Localization and Mapping (SLAM - Simultaneous Localization and

Mapping), a robot placed in an unknown location in any environment must be able to cre-

ate a perspective of this environment (a map) and is situatedin the same simultaneously,

using only information captured by the robot’s sensors and control signals known.

Recently, driven by the advance of computing power, work in this area have proposed

to use video camera as a sensor and it came so Visual SLAM. Thishas several approa-

ches and the vast majority of them work basically extractingfeatures of the environment,

calculating the necessary correspondence and through these estimate the required para-

meters.

In this work we propose a new approach of Direct decoupled SLAM, which uses

methods of optimization and independent direct recording of images, making the system

flexible enough to accept other more complex geometric forms. It was also possible to

use several optimization methods in order to find the most appropriate one.

Worrying about the high computational cost of this approachhave been tested several

types of optimization methods in order to find a good balance between good estimates

and processing time. The results presented in this work showthe success of this system

in different environments.

Palavras-chave: Visual SLAM,Robotics ,location and mapping
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Capítulo 1

Introdução

Nas últimas décadas a busca por sistemas robóticos autônomos que possam auxiliar o

homem nas tarefas e desafios do cotidiano recebeu uma grande atenção das engenharias e

ciências modernas e proporcionou a criação de novas áreas depesquisas.

Um fator essencial para um sistema robótico é torná-lo autônomo. Robôs autôno-

mos devem apresentar reações às mudanças do ambiente, comportamento inteligente, in-

tegração entre vários sensores, resolução de múltiplas tarefas, robustez, capacidade de

operar sem falha, programabilidade, modularidade, flexibilidade, expansibilidade, adap-

tabilidade e raciocínio global.

[Craig 2004] classifica os robôs em duas grandes classes: robôs manipuladores e robôs

móveis. Os manipuladores robóticos têm forte atuação nas indústrias, sobretudo na au-

tomobilística. A classe de robôs móveis é constituída por robôs que tem a capacidade

de locomoção no espaço tridimensional (robôs aeroespaciais e robôs subaquáticos) ou no

espaço planar (robôs terrestres).

Inicialmente houve um grande esforço no desenvolvimento darobótica na área indus-

trial, com a utilização de robôs manipuladores. Posteriormente as pesquisas em robótica

se concentraram na construção de robôs móveis, introduzindo capacidades de mobilidade

e autonomia para reagir adequadamente ao ambiente. Essa evolução proporcionou um

vasto campo de novas aplicações e, consequentemente, grandes desafios.

As aplicações envolvendo robôs móveis vêm crescendo significativamente nos últimos

anos devido a uma classe de tarefas que esses podem realizar,já que, ao contrário dos

manipuladores, possuem capacidade de se locomover livremente pelo espaço de trabalho,

limitados apenas por eventuais obstáculos.

Ao fornecer a capacidade de mobilidade à um sistema robótico, além de dispositivos

que possibilitem essa locomoção, são necessários sensoresque retornem informações so-



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 2

bre o ambiente no qual o mesmo está inserido e um sistema de processamento capaz de

interpretar essas informações. Na robótica móvel grande parte das informações retorna-

das pelos sensores são utilizadas para tarefas de localização ou mapeamento, visto que as

demais aplicações dependem fortemente dessas tarefas.

Até o final da década de 80, as tarefas de localização e mapeamento eram realizadas

de forma isolada, ou seja, caso o mapa fosse conhecido a priori a tarefa seria de locali-

zação e caso a localização fosse conhecida a tarefa seria de mapeamento. Então surgiu

a ideia de realizar o mapeamento e a localização de forma simultaneamente e iterativa.

Esse problema ficou conhecido na robótica como SLAM (Simultaneous Localization and

Mapping).

1.1 O SLAM e suas Abordagens

O SLAM consiste em estimar, de maneira incremental, um mapa do ambiente e simul-

taneamente determinar a posição do robô baseando-se no mapagerado. A gênese desse

problema surgiu em meados da década de 80 em São Francisco no IEEE Robotics and

Automation Conference de 1986 [Durrant-Whyte e Bailey 2006]. Alguns pesquisadores

como Peter Cheeseman, Jim Crowley, Hugh Durrant-Whyte, Raja Chatila, Oliver Fauge-

ras e Randal Smith foram pioneiros com publicações como as de Smith et al. (1987) e

Durrant-Whyte (1988) entre outras.

Segundo [Santana 2010], uma compreensão intuitiva do processo de SLAM pode ser

conduzida por um exemplo hipotético. Considere um robô móvelsimples, composto

de um conjunto de rodas ligado a um motor, uma câmera e atuadores para controlar a

velocidade e a direção da unidade; agora imagine o robô sendoutilizado remotamente

por um operador para mapear locais inacessíveis; os acionadores permitem que o robô se

mova, e a câmera fornece informação visual suficiente para o operador entender onde e

como os objetos estão em torno do robô. O que acabamos de descrever é um exemplo de

SLAM: determinar a localização de objetos no ambiente é um exemplo de mapeamento,

e inferir a pose do robô com relação a esses objetos é um exemplo de localização.

O problema de SLAM pode ser pensado como um “problema do ovo e da galinha”,

pois: para a localização é necessário o conhecimento do mapaenquanto que uma estima-

tiva exata da localização (pose) do robô é necessária para construir esse mapa. A figura

1.1 ilustra o problema de SLAM.

Sabe-se que as informações obtidas a partir de sensores são,muitas vezes, imprecisas,

devido a limitações físicas e a fenômenos que não podem ser previstos e, portanto, mo-

delados computacionalmente. Dessa forma, as estimativas de localização e mapeamento



CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 3

Figura 1.1: Exemplificação de um problema de SLAM

obtidas pelo robô a partir dessas informações possuirão erros que estabelecem uma di-

ferença entre a realidade e como ela é percebida pelo robô. Seesses erros não forem

tratados chegará o momento em que a imprecisão será tão grande que já não faz sentido

utilizar essas estimativas, invalidando todo o processo.

Neste sentido, soluções probabilísticas lidam com o problema de SLAM através da

minimização simultânea das incertezas envolvidas em cada uma das estimativas, reco-

nhecendo que ambas são dependentes entre si. Resultados precisos da localização são

necessários para o estabelecimento de um mapa preciso e vice-versa, e dessa forma não

faz sentido abordar apenas um dos problemas, é necessário resolvê-los simultaneamente,

eliminando sistematicamente os erros antes que eles se acumulem.

Nos primeiros trabalhos de SLAM foram utilizados sensores de alcance, como escâ-

neres lasers e sonares, e filtros estatísticos, como o filtro de Kalman [Kalman 1960], para

tratar as incertezas das medidas retornadas pelos sensorese do modelo do sistema robó-

tico. Trabalhos como [Clark e Dissanayake 1999], [Guivant e Nebot 2002], [Wang 2004]

trataram o SLAM dessa forma.

Scanners laser são precisos, eficientes e não exigem muita computação para processar

a informação por eles fornecida. As principais desvantagens na utilização destes sensores

são que não funcionam bem em superfícies formadas por vidro esão muito caros. Já os

sonares são sensores baratos, quando comparados aos scanners laser, porém, não apresen-

tam leituras tão precisas e enfrentam grandes problemas de reflexão das ondas sonoras.

Em meados da década de 90 surgiu a ideia conhecida como SLAM Visual, que propõe

o uso de câmera de vídeo como principal sensor do robô. A evolução dos hardwares e

softwares nessa década foi um dos fatores que permitiram o surgimento dessa abordagem.

A utilização de sensores visuais como uma forma de obtenção de informações do ambi-
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ente parece ser mais intuitivo e pode ser mais atraente que laser ou sonar. O maior atrativo

da utilização de imagens está na riqueza de informações que elas são capazes de fornecer,

qualitativa e quantitativamente.

1.1.1 SLAM Visual Clássico

SLAM visual é, basicamente, o SLAM onde se usa câmeras de vídeo ao invés de

sensores de alcance. Isso proporciona algumas vantagens como o fato de que uma câmera

de vídeo fornece uma fonte mais rica de informações, proporcionando representações

mais avançadas do mundo. Nessa técnica é construido um mapa visual, que consiste

normalmente de um conjunto de marcos identificados pelo robôno seu caminho.

Em um ambiente desconhecido, o robô automaticamente identifica marcos, e quando

revisita áreas mapeadas, ele utiliza os marcos conhecidos para estimar e melhorar sua

pose e a localização dos marcos. Ao atualizar continuamentea posição de marcos e a

pose do robô com base em novos dados, incrementalmente melhora-se o mapa calculado.

Os principais tipos de sistemas de percepção visual utilizados pelos robôs são: visão

monocular, visão estéreo e visão omnidirecional (figura 1.2).

Figura 1.2: Principais Sistemas visuais de percepção.

Os sistemas de visão monocular enfrentam o problema de estimar corretamente as

informações 3D dos marcos a partir de uma imagem. Os sistemasde visão estéreo não

possuem este problema, mas possuem maior custo computacional. Já os sistemas de

visão omnidirecional apresentam como vantagem a imagem panorâmica do ambiente e a

desvantagem está associada à deformação que a imagem sofre quando o sistema utiliza

um espelho ou o casamento das imagens quando são usados sistemas multi-câmera.

Nas pesquisas sobre SLAM Visual podemos observar um grande número de traba-

lhos em uma abordagem considerada clássica, onde se utilizaa correspondência entre

primitivas geométricas extraídas das imagens para estimaro deslocamento da câmera e

o mapa do ambiente. O objetivo é encontrar um conjunto coerente de primitivas geo-

métricas correspondentes em dois ou mais pontos de vistas damesma cena e com isso
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estimar os parâmetros desejados através de um tratamento adequado das incertezas, pre-

sentes no sistema de aquisição e no próprio robô. Ou seja, baseando-se na similaridade

entre as características extraídas, calculam-se os parâmetros que melhor representem a li-

gação entre pares de característica em diferentes imagens.Esses parâmetros representam

o deslocamento da câmera e as coordenadas das características representam o mapa.

Para tanto são necessárias etapas iniciais de extração, descrição e correspondência de

características da imagem e etapas de refinamento onde as falsas correspondências devem

ser rejeitadas, posteriormente, utilizando-se técnicas robustas (e.g., RANSAC). Segundo

Chen (2011) os métodos tradicionais costumam selecionar características baseadas em

primitivas geométricas como pontos, cantos, ou retas.

A figura 1.3 mostra um exemplo de pares de característica correspondentes em dois

pontos de vista da mesma cena.

Figura 1.3: Exemplo de extração e correspondências entre características

Para se detectar essas característica (pontos, cantos, retas, etc), existem vários algorit-

mos consagrados na literatura, dos quais podemos destacar dois: Shi-Tomasi e o algoritmo

SIFT (Scale Invariant Feature Transform). O detector Shi-Tomasi extrai informações de

cantos na imagem e usa essas regiões para descrever as características. Shi-tomasi é

parcialmente invariante à rotação, mas não é invariante à escala e iluminação [Jing Wu e

Zhang 2007]. Já o algoritmo SIFT é invariante à escala e rotação e parcialmente invariante

à iluminação. Embora o algoritmo SIFT seja mais robusto, eletambém é computacional-

mente custoso.
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Em relação ao mapeamento, nas técnicas clássicas de SLAM Visual, também fazem-

se necessárias algumas etapas a posteriori, onde o conjuntode pontos 3D extraídos devem

ser refinados, agrupados, interpolados e/ou texturizados para se obter um mapa mais re-

presentativo do ambiente. Observa-se, nesse tipo de abordagem, uma grande quantidade

de parâmetros gerados no processo de mapeamento. Essa quantidade está diretamente

ligada ao número de características extraídas ao longo do tempo.

A maior dificuldade na tarefa de localização e mapeamento encontra-se na existência

de incertezas inerentes aos sistemas robóticos e aos dispositivos sensoriais. Na abordagem

clássica utilizam-se técnicas probabilísticas, como filtro de kalman para tratar essas incer-

tezas. Essa técnica leva em consideração as propriedades estatísticas do ruído presente no

sistema robótico e um esquema de realimentação que utiliza as medições retornadas pelos

sensores.

1.1.2 SLAM Visual Direto

Como foi visto na seção anterior, existem inúmeros trabalhosconsolidados que en-

contram a solução para o slam visual de forma clássica, ou seja, com etapas a priori de

extração e correspondência de características das imagens, como pontos, linhas, cantos,

etc. Uma questão relevante é: o que ocorre se o sistema robótico estiver inserido em um

ambiente onde não é possível a extração dessas características ? Para tentar solucionar

essa questão surgiu uma nova abordagem de SLAM Visual, também chamada de abor-

dagem direta, onde a pose do robô e o mapa do ambiente são obtidos diretamente da

observação da intensidade dos pixeis nas sucessivas imagens, evitando assim as etapas de

extração, descrição e correspondência de característicase muitos problemas associados a

essas etapas.

Na abordagem direta de SLAM Visual não se utilizam modelos probabilísticos, ao

invés disso são utilizados métodos de otimização para tratar os erros de reprojeção obtidos

através de técnicas de registro de imagem. Esse processo de otimização pode ser resumido

em três etapas:

1. A transformação da imagem, tendo em conta o modelo e os parâmetros correntes;

2. O cálculo da medida de similaridade, ou seja, a função custo;

3. O cálculo do incremento nos parâmetros que otimiza a função custo.

Em outras palavras, utiliza-se um modelo de transformação geométrica da cena e uma

técnica que calcule a diferença entre o que o modelo retorna eo que realmente aparece na

imagem após os deslocamentos do robô. Então, imagine um objeto na frente da câmera
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de um robô. Ao enviar um comando para que o robô realize um deslocamento é possível

calcular como esse objeto deverá aparecer no próximo ponto de vista através do modelo de

transformação e os parâmetros que foram enviados ao robô. Acontece que o robô pode ter

deslizado e não atingiu a posição especificada. Nesse caso a imagem do objeto capturada

pela câmera (realimentação sensorial) será diferente da esperada, que foi calculada pelo

modelo. Essa diferença é conhecida como erro de reprojeção edeve ser otimizada para

estimar, tanto os parâmetros relativos a localização do robô, quanto aos que representam

o forma geométrica e a posição do objeto (mapa).

1.2 Estado da Arte em SLAM Visual

Certamente os nomes mais citados, direta ou indiretamente, quando se pesquisa sobre

SLAM Visual baseado em extração e correspondência de característica, são:

• nos Estados Unidos:Sebastian Thrun, Kurt Konolige e Dirk Haehnel da Unive-

sidade de Stanford; Dieter Fox da Universidade de Washington; John Leonard e

Mathew Walter do Instituto Tecnológico de Massachusetts;

• no Alemanha: Wolfram Burgard da Universidade Bonn, Cyrill Stachniss da Uni-

versidade Freiburg e Udo Frese da Universidade de Bremen;

• na Espanha: Avier Civera, José Castellanos, Juan Tardós, José Neira, Carlos Es-

trada e José Martinez, todos da Universidade de Zaragoza;

• na Inglaterra: Andrew Davison, David Murray e Paul Newman, todos da Univer-

sidade de Oxford;

• outros: Hugh Durrant-Whyte da Universidade de Sidney-Austrália, Simon Lacroix

do LAAS-França e Young-Ho Choi da Korea.

Podemos citar alguns trabalhos de grande relevância como deDavison e Murray

(2002), que foi um dos primeiros a propor o uso de câmera de vídeo como sensor princi-

pal do robô. Posteriormente Davison (2003) propõe o uso de uma câmera monocular. Um

grande problema de se usar um sistema monocular diz respeitoà profundidade da cena, e

o trabalho de Clemente et al. (2007) utiliza inversão de profundidade e mapas hierárqui-

cos nos seus testes para contornar esse problema. Um trabalho mais recente nessa linha

de SLAM Visual monocular é o de Kwon (2010) que usa planos e filtro de partículas para

tratar as incertezas.

Outro sistema de visão muito utilizado na abordagem clássica de SLAM visual é a

câmera estéreo, que tem como vantagem o fato de que profundidade da cena pode ser

obtida facilmente através do mapa de disparidade de pixels das imagens direita e esquerda.
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Nessa linha podemos citar alguns trabalhos mais recentes como os de Chatterjee (2011),

Lategahn (2011), Gutierrez (2011). entre outros.

No trabalho de Santana (2010) encontra-se um estado da arte muito abrangente sobre

essa abordagem de SLAM Visual, porém ele utiliza um sistema de visão monocular e ex-

trai linhas presentes no chão, como pode ser visto na figura 1.4. Desse modo permite-se

que o robô navegue no ambiente fundindo informações de odometria e de visão monocu-

lar.

Figura 1.4: Extração de características utilizando linhasno chão

Já no trabalho Klippenstein e Zhang (2007) a preocupação foia otimização do pro-

cesso de SLAM Visual como um todo, independente do sistema devisão utilizado. Então

foram comparadas diversas técnicas e algoritmos de extração e correspondência de carac-

terísticas e concluiu-se que a combinação da técnica de detecçãoHarris com o descritor

SIFT funciona muito bem para esse problema. Trabalhos como o de Angeli et al. (2008),

Gee et al. (2008) e Civera et al. (2008) tratam o problema de fechamento de loop, que con-

siste em um robô ser capaz de detectar uma característica já visualizada anteriormente.

No trabalho de Ouellette e Hirasawa (2007) que apresenta um quadro comparativo

entre diversas técnicas clássicas para SLAM Visual, mostrando as vantagens na utilização

deste tipo de sensor para resolver o problema e classificandoas duas abordagens principais

em SLAM Visual: são os métodos baseados em características esparsas, utilizados mais

recentemente em R. MurArtal, J. M. M. Montiel, and J. D. Tardos(2015), e os baseados

em características densas, como em Jakob Engel, Thomas Schöps, and Daniel Cremers

(2016).

Recentemente houve uma tendência por usar sensores RGB-D, comopor exemplo o

sistema de visão ”Kinect” [Newcombe 2011], que é capaz de captar, além da imagem,

uma informação extra sobre a profundidade da cena. Nessa linha de pesquisa podemos

citar os trabalhos de HOGMAN (2013) e Henry P. e Fox (2014). O sensor ”Kinect“ (figura

1.5) é um dispositivo desenvolvido pela Primesense, inicialmente destinado ao Microsoft
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Xbox 360, (lançado em novembro de 2010). É composto por uma câmera RGB, e sensores

de profundidade 3D, um conjunto de microfones e um motor paradar inclinação.

Figura 1.5: Sensor Kinect

1.2.1 Trabalhos de SLAM Visual no Brasil

Na comunidade robótica brasileira é comum o uso de sensores visuais para a solução

de inúmeros problemas de robótica. Alguns nomes consolidados de pesquisadores que

utilizam este tipo de sensor nos seus trabalhos são: Adelardo Medeiros, Anna Reali,

Denis Wolf, Fernando Osório, Geovany Borges, Geraldo Silveira, Guilherme Pereira, Jun

Okamoto, Luiz Marcos, Mário Campos, Mário Sarcineli, Pablo Alsina, Raquel Vassallo,

Roseli Romero, Silvia Botelho, Theodiano Bastso, Walter Lages,dentre outros.

Anna Reali, por exemplo, possui trabalhos relacionados a mapeamento visual mono-

cular, reconstrução de planos para ambientes internos, mapas baseados em objetos, cor-

respondência de linhas em imagens, dentre outros: [Wernecke Costa 2010b], [Werneck e

Costa 2010a].

Silvia Botelho, por sua vez, publicou diversos trabalhos usando visão computacional

para ambientes subaquáticos e também para monitoramento delinhas subterrâneas de

distribuição de energia [Botelho et al. 2005], [Botelho et al.2004] e [Botelho et al. 2003].

Já Denis Wolf e Fernando Osório, fogem um pouco da área de SLAM, porém possuem

trabalhos importantes no campo da visão computacional. Usam redes neurais para classi-

ficação de terrenos a partir de imagens [Hata e Ososrio 2009],enquanto que Geovany Bor-

ges identifica linhas em imagens e as utiliza em servo-visão [Bernardes e Borges 2009].

Geraldo Silveira faz SLAM visual usando registro de imagem [Silveira et al. 2009] e Jun

Okamoto resolve este problema usando visão omnidirecional.

Os trabalhos mais recentes no brasil são os de Guapacha (2017), Zacarkim (2017) e

da Silva (2015) , ambos abordaram o método clássico de SLAM Visual.
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1.2.2 Estado da Arte em SLAM Visual Direto

A utilização de métodos diretos em visão computacional começou a ser discutida

na década de 90 com trabalhos pioneiros como o de Hanna (1991)e Szeliski e Kang

(1995). No final da década Irani e Anandan (1999) publicaram um dos primeiros trabalhos

consistentes sobre esse tema, até então aplicado apenas a visão computacional, pois a

aplicação na robótica era proibitiva devido à complexidadecomputacional dessa classe

de métodos. Porém, nos últimos anos, o aumento do poder computacional e a evolução

de alguns algoritmos possibilitaram alguns trabalhos comoo de Jin et al. (2003), ainda no

campo de visão computacional, que trata o problema do estrutura a partir do movimento

de forma direta e simultânea, mas requer movimentos, relativamente, lentos da câmera.

Outros trabalhos aplicados a estrutura a partir do movimento foram os deDavison

et al. (2004), que usa estrutura a partir do movimento em tempo real e considera a ima-

gem como um conjunto de planos locais usando métodos diretospara estimar o modelo

de transformação desses planos. Essa técnica é sensível às mudanças de iluminação, não

considera o forte acoplamento entre o movimento da câmera e aestrutura da cena que são

estimados separadamente. Podemos falar também do trabalhode Murray e Klein (2008)

que implementou o que eles chamaram de SLAM visual baseado emkeyframes, onde

tratam os movimentos rápidos da câmera e conseguem fazer o tracking usando técnicas

diretas, mas deixam bem claro que a técnica é mais para tracking do que para mapea-

mento.

O primeiro trabalho que propôs usar métodos direto na robótica para fazer SLAM foi

o de Silveira et al. (2007), onde foi proposto usar registro direto de imagem no SLAM.

Para eles, o SLAM Visual podia ser visto como um problema de alinhamento não linear

de imagens, onde os pixels nas imagens de referência seriam comparados e alinhados com

os das imagens captadas, através de um modelo foto-geométrico de transformação. Foi

utilizada uma técnica de otimização para minimizar erros dealinhamento, baseando-se no

trabalho de Malis (2004), onde encontram-se comparações entre o uso de vários métodos

de otimização de segunda ordem em visão computacional.

No trabalho de Silveira et al. (2007) existe uma forte restrição para que sistema fun-

cione de forma adequada. São selecionadas apenas algumas regiões da imagem que re-

presentem segmentos de planos no mundo, como mostrado na figura 1.6. Estas foram

automaticamente selecionadas baseando-se em um índice quereflete fortes gradientes em

diferentes direções na imagem (texturas diferentes).

Nos anos seguintes, nos trabalhos de Silveira et al. (2008) eSilveira et al. (2009) a

ideia foi consolidada, porém ainda restrita à utilização desegmentos de planos. Foi con-
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Figura 1.6: Regiões planares selecionadas para processamento

cluído que a exploração de mais informações, junto com algumas restrições estruturais

aumentam a precisão e a robustez intrínseca do algoritmo comrespeito às medidas aber-

rantes. Porém pouco se fala sobre mapa formado após a estimação dos parâmetros. Este

se torna um pouco mais representativo que os gerados atravésde pontos, porém continua

com um grande número de parâmetros e torna difícil o fechamento de loop, que é quando

o robô passa por uma região já visitada anteriormente. Essa dificuldade ocorre devido a

grande quantidade de informação que deve ser armazenada ao longo do tempo e o autor

não deixa claro como ele realiza isto.

Recentemente apareceram alguns trabalhos como Concha et al. (2016), que propõe

utilizar computação paralela para rodar um algoritmo de SLAM Visual direto denso em

tempo real e assim como os já citado anteriormente está restrito a utilização de apenas

uma primitiva geométricas. Temos também, o de Forster et al.(2014), que propõe um

algoritmo de odometria visual monocular semi-direta, que não utiliza algoritmos de ex-

tração de características, porém utiliza apenas pontos 3D como representação do mundo.

Já o de Lim et al. (2014) propõe utilizar métodos diretos paralocalização e mapeamento

de Drones, nesse caso existe uma preocupação maior com os seis graus de liberdade do

robô, visto que no céu o movimento nesses graus de liberdade são mais comuns. A utili-

zação de regiões planares funciona bem nesse caso, pois visto de cima, o terreno abaixo

parece ser plano.

Os trabalhos mais recentes são bem importantes, pois podem incorporar melhorias na

técnica desenvolvida nesse trabalho. Eles focam na melhoria das estimativas: o trabalho
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de Park et al. (2017) utiliza um algoritmo direto que é robusto à grandes diferenças na

iluminação entre as tomadas das imagens. Isso é extremamente importante nos métodos

diretos. E por fim, temos o trabalhos de Cremers (2017), propõemelhorar as estimativas

dos métodos diretos incorporando modelos precisos no processo da formação de imagens,

incluindo aspectos como a atenuação da lente (vignetting),tempo de exposição e correção

gama. Como resultado, isso substitui a constância clássica da luminosidade e a constância

de irradiação, por exemplo, a luz emitida a partir de um dado ponto 3D é suposto como

sendo constante e independente de direção.

1.3 Motivação e Justificativa

Nesse trabalho é apresentado uma nova abordagem direta de SLAM Visual. Nesse tipo

de abordagem existem muitas vantagens, das quais se destacam: a maior precisão nas esti-

mativas, devido à utilização de uma maior número de informações contidas na imagem, e

ao fato de evitar o acúmulo ou propagação do erro retornado por sensores. Esse problema

de acúmulo de erro é muito comum nas abordagens tradicionais, Na abordagem direta

esse problema não ocorre porque, dado uma imagem de referência, as estimativas são fei-

tas comparando-se as várias imagens sucessivas com a imagemde referência, até que as

regiões na cena que representam essa imagem de referência não apareça mais no campo

de visão. A figura 1.7 exemplifica essa situação: note que a região em vermelho está

aparecendo em várias imagens sucessivas após diversos deslocamentos da câmera. Todas

essas imagens sucessivas estão sendo comparadas com uma única imagem de referência,

até que a região de interesse não apareça mais no campo de visão.

Outras vantagens desse tipo de abordagem são obtidas através da utilização métodos

de otimização ao invés de métodos probabilísticos. No trabalho de Davison et al. (2012)

é realizado um estudo comparativo entre a utilização de métodos probabilísticos e de

otimização no SLAM Visual, comprovando que a utilização de métodos de otimização no

SLAM Visual retorna melhores resultados em diversos aspectos.

Porém nesse tipo de abordagem existem duas restrições importantes. A primeira está

relacionada ao custo computacional de se usar grandes partes da imagem ou ela toda.

Além do mais, é difícil parametrizar matematicamente as inúmeras formas geométricas

que podem aparecer quando se usa uma grande parte da imagem domundo 3D.

A segunda restrição está no fato de que existem inúmeras possibilidades que levam

à oclusão de parte da imagem, tornando difícil a utilização de registro direto de imagem

para retornar o erro de reprojeção, visto que é necessário que a região de interesse apareça

por completo (todos os pixels) na imagem de referência e nas sucessivas imagens.
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Figura 1.7: Motivo pelo qual não há acumulo do erro

Em [Davison et al. 2004] foi observado que essas restrições podem ser evitadas ao se

utilizar regiões da imagem que representem planos no mundo real e que a seleção dessas

regiões é uma tarefa considerada simples. Assim, observa-se que os trabalhos existentes

na abordagem direta de SLAM Visual utilizam apenas regiões planares, como pode ser

visto na imagem 1.8 retirada do trabalho de Silveira et al. (2008), que utiliza as regiões em

vermelho para estimar os parâmetros necessários, regiões estas que representam pequenos

segmentos de planos aproximados, com texturas não homogênea.

Figura 1.8: Seleção de regiões da imagem no trabalho de Silveira

Além de ser muito restritivo, tornar difícil o fechamento deloop e gerar um grande

número de parâmetros (dependendo do número de regiões utilizadas), a utilização de ape-

nas regiões planares pequenas retornam um mapa pouco representativo sobre o ambiente,

assim como o mapa de características que utilizam pontos.

Então, a motivação para desenvolver esse trabalho é encontrar uma solução eficiente

e precisa para o SLAM Visual sem a necessidade de extração e correspondência de carac-
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terísticas em nenhuma etapa do processo. A abordagem desenvolvida deve utilizar partes

maiores da imagem com formas geométricas mais complexas, e assim ficar livre da restri-

ção de utilizar apenas regiões planares. Com isso é possível obter um mapa 3D com menos

parâmetros que seja altamente manipulável através de técnicas de visão computacional.

A figura 1.9 mostra um exemplo de uma mapa 3D baseados em formasgeométricas.

Figura 1.9: Caso os parâmetros, no espaço 3D, dessas formas sejam conhecidos é possível
a simulação dos mesmos em diferentes pontos de vistas.

A justificativa para esse trabalho está no fato de que as tarefas destinadas aos sistemas

robóticos móveis estão cada vez mais complexas e necessitamque os robôs possuam

sistemas de localização mais precisos e que possam construir mapas do ambiente mais

representativos e detalhados, contendo informações métricas e semânticas.

Por esse ponto de vista, nota-se que os trabalhos enquadrados na abordagem direta

de SLAM Visual encontrados na literatura não estão totalmente livres de aproximações

e restrições, funcionando de forma aceitável apenas em ambientes controlados. Na ver-

dade observa-se que ambientes internos ou externos possuemdiversas formas geométri-

cas, além de pontos e planos, que podem ser utilizados para estimar a localização do robô

e de mapas mais completos, detalhados e representativos.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivos Gerais e Contribuições

A contribuição principal deste trabalho será a apresentação de uma abordagem de

SLAM Visual Direto, cujo modelo de transformação e registrode imagem sejam imple-
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mentados de forma desacoplada (independentes do resto do sistema), fazendo com que o

sistema não seja restrito à utilização de apenas segmentos de planos.

Para isso foi necessário o desenvolvimento modular de uma nova técnica de registro

de imagem, adequada aos diversos tipos de formas geométricas que serão utilizadas, e de

um modelo de transformação geométrica menos restritivo. Esse modelo de transformação

geométrica deverá ser capaz de calcular como certos pixels apareceram após determinados

deslocamentos do robô, utilizando formas geométricas maiscomplexas que planos.

Uma outra contribuição importante será a implementação do modelo de transformação

geométrica de forma que torne possível alterar as equações paramétrica que representem

as formas geométricas utilizadas, sem muitas alterações nocódigo ou na matemática en-

volvida. Isso será possível através da implementação modular e independente do registro

de imagem e do modelo de transformação. Eles serão independentes do sistema de oti-

mização, ou seja, a formulação matemática que permite usar registro de imagem para

calcular o erro de reprojeção é independente do método de otimização.

Também será possível testar diferentes famílias de técnicas de otimização ou heurís-

ticas afim de achar o que melhor se adeque ao problema. Por fim, espera-se obter um

sistema mais abrangente, não restrito a primitivas geométrica como pontos, retas ou pla-

nos que retorne mapas em três dimensões mais representativos com um número otimizado

de parâmetros necessários para tal representação.

1.4.2 Objetivos Específicos

• Estudar detalhadamente as técnicas de SLAM Visual que não extraem primitivas

geométricas da imagem.

• Implementar um modelo de transformação geométrica que possa tratar o problema

de oclusão de pixels e simular a aparência de diferentes formas geométricas depen-

dendo do ponto de vista.

• Implementar esse modelo de forma modular para tornar possível a mudança dos

parâmetros geométricos sem grandes alterações no sistema.

• Adaptar a técnica de registro direto de imagem para estimar oerro de reprojeção

em forma geométricas mais complexas que planos.

• Implementar uma solução de SLAM visual, sem correspondência de características,

baseada na técnica de registro de imagem desenvolvida.

• Abordar diferentes métodos de otimização para tratar o errode reprojeção nas ima-

gens.

• Testar a abordagem desenvolvida e comparar a mesma com técnicas já consagradas
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na literatura.

1.5 Organização do Presente Documento

Este documento é uma tese de doutorado e será organizada da seguinte forma:.

• Capítulo 1: Encontra-se uma visão geral e introdutória do problema, classificando

o SLAM Visual em duas abordagens, apresenta-se um estado da arte, a motivação,

justificativa e os objetivos do presente trabalho;

• Capítulo 2: Encontraremos nesse capítulo uma fundamentaçãoteóricas sobre temas

e técnicas importantes para se entender o presente trabalho;

• Capítulo 3: Neste capítulo encontra-se a metodologia e desenvolvimento da técnica

de SLAM desenvolvida;

• Capítulo 4: Neste capítulo encontra-se os resultados dos diversos experimentos

realizados;

• Capítulo 5: Por fim encontra-se um capítulo de conclusão e perspectivas do presente

trabalho.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

O objetivo deste Capítulo é apresentar a fundamentação teórica desse trabalho, ou

seja, técnicas matemáticas e de visão computacional necessárias para desenvolvimento

da técnica proposta, das quais se destacam: Localização e Mapeamento robótico, SLAM

Visual, registro de imagem, estrutura a partir do movimentoe métodos de otimização.

2.1 Localização Robótica

Uma importante etapa no processo de navegação de robôs móveis autônomos é a tarefa

de localização. A partir de um conhecimento acumulado sobreo ambiente e utilizando

as leituras atuais dos sensores, o robô deve ser capaz de determinar e manter atualizada a

sua posição e orientação em relação a este ambiente, mesmo que os sensores apresentem

erro e/ou ruído. Em outras palavras, localizar um robô consiste em determinar sua pose

ou postura (posição e orientação) no espaço de trabalho a cada instante de tempo.

Os métodos de localização podem ser classificados duas grandes categorias: métodos

de localização relativa, onde a pose do robô é estimada em relação a uma pose inicial e

os métodos de localização absoluta, que dão a pose global do robô e não necessitam das

posições calculadas anteriormente.

O modelo mais simples de localização envolve apenas parâmetros internos do robô,

e por isso não depende da obtenção de informações do ambienteao seu redor. Normal-

mente, as informações odométricas são obtidas através de sensores acoplados às rodas dos

robôs, de forma a calcular o deslocamento dos mesmos a partirdo movimento destas. Em

se tratando de localização absoluta, Borenstein e Feng (1996) definem marcos como ele-

mentos distintos que o robô é capaz de reconhecer através de seus sensores. Geralmente

os marcos estão em posições fixas e conhecidas em relação ao referencial do ambiente.
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As informações dos sensores são utilizadas para reconheceros marcos e determinar as

suas posições com relação ao referencial do robô. Conhecendoa posição dos marcos

com relação ao referencial do ambiente e com relação ao referencial do robô, é possível

determinar a pose do robô com relação ao referencial do ambiente.

A figura 2.1 ilustra uma etapa do processo de localização. Nessa ilustração, o sistema

de localização do robô móvel detecta o ponto de interseção entre as retas existentes no

piso de um ambiente a partir de imagens providas por uma câmera. Sabendo a posição

deste ponto no sistema de coordenadas global, o sistema calcula a pose do robô neste

sistema de coordenadas.

Figura 2.1: Etapa de um processo de localização baseado em marcos ou características.

Na prática, existem diversos fatores que causam erros nessetipo de dispositivo como

a imprecisão mecânica do sistema e irregularidades do terreno em que o robô atua. Outro

fator que dificulta e pode até inviabilizar a localização do robô a partir da odometria é

o fato de que os pequenos erros causados durante o cálculo da posição do robô vão se

acumulando ao longo do tempo.

Para melhorar esse contexto pode se utilizar fusão sensorial, ou seja, sensores exte-

roceptivos, que retornam informações sobre o ambiente, juntamente com sensores pro-

prioceptivos, que retornam dados internos como odometria,podem ser combinados para

melhorar as estimativas (a figura 2.2 esquematiza esse processo). Nesse contexto, técnicas

probabilísticas como filtro de Kalman têm sido amplamente utilizadas na solução desse

problema [Choset et al. 2005].

A fusão sensorial melhora as estimativas, porém não é possível uma localização per-

feita do robô devido a presença de ruídos nas medidas. Assim,o grande desafio na solu-

ção do problema de localização está no fato de que tanto as informações sobre o ambiente

como os dados fornecidos pelos sensores são normalmente limitados e imprecisos.
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Figura 2.2: Exemplo de fusão sensorial com filtro de Kalman

2.1.1 Navegação Visual

A navegação, no contexto da robótica, pode ser basicamente descrita como o processo

de determinação de um caminho adequado entre um ponto de partida e um ponto de

destino para que um robô possa viajar entre eles de forma segura [Choset et al. 2005,

Latombe 1991]. Diferentes sensores têm sido utilizados para esta finalidade e isto levou a

um variado leque de soluções. Em particular, nas últimas três décadas, a navegação visual

para robôs móveis tornou-se uma fonte de inúmeras contribuições para aumentar o âmbito

de aplicação de veículos móveis autônomos, tais como: vigilância, patrulhamento, busca

e salvamento, inspeção, missões aéreas, mapeamento, detecção de incêndio.

Os seres humanos confiam principalmente nos seus sensores externos, os olhos, para

realizar tarefas de localização e navegação. Do mesmo modo em robótica, sensores exter-

nos (sensores que medem aspectos do mundo externo) podem render mais informações

que os sensores internos. Um exemplo de sensor externo usadonos robôs são as câmeras.

Um atributo essencial para que um robô possa navegar de formaautônoma por um

ambiente é que ele possua um sistema de percepção confiável. Além da confiabilidade da

percepção, para a aceitação generalizada de aplicações, é necessário que as tecnologias

utilizadas proporcionem uma solução com preço acessível, ou seja, que os componentes

sejam de baixo custo. Uma solução interessante é a utilização dos sensores óticos. Devido

à utilização maciça de câmeras digitais pessoais, câmeras em computadores e celulares,

o preço do sensor de imagem diminuiu significativamente e tornaram-se muito atraentes.

Além disso, as câmeras podem ser usadas para resolver uma série de problemas- chave na

robótica e em outras operações automatizadas pois fornecemuma variedade de informa-

ções do ambiente, consomem pouca energia e são facilmente integradas ao hardware do

robô.

Os principais desafios são tirar proveito deste poderoso e barato sensor e criar algorit-
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mos confiáveis e eficazes que possam extrair as informações necessárias para a resolução

de problemas na robótica.

2.1.2 Navegação Sem Mapa

No processo de navegação, um problema surge quando o mapa nãoestá disponível

(mapless navigation). A navegação sem mapa não necessita doconhecimento do ambi-

ente a ser explorado e os movimentos do robô dependem dos elementos observados no

ambiente (paredes, portas, mesas, etc.). Para a solução deste problema dois tipos princi-

pais de técnicas devem ser citadas: navegação baseada em aparência e navegação baseada

em fluxo ótico.

Navegação baseada em aparência é uma técnica baseada no armazenamento de ima-

gens que são usadas como modelos para o robô se auto-localizar e, além disso, são uti-

lizadas para fazer correspondências de observações de marcos. Exemplos iniciais dessa

abordagem são os trabalhos de Matsumoto et al. (1996) e Joneset al. (1997) onde uma

seqüência de imagens é armazenada para serem usadas como umamemória.

Soluções baseadas em fluxo ótico estimam movimento de objetos ou características

dentro de uma sequência de imagens e os trabalhos iniciais nesta vertente são os deHorn

e Schunck (1981) e Lucas e Kanade (1981). Uma abordagem interessante desenvolvida

por Santos-Victor e Garibaldi (1993) emula o comportamentode abelhas voando. Neste

trabalho um robô contendo duas câmeras apontadas para as paredes se desloca em um

corredor e calcula as diferenças dos fluxos óticos a partir das imagens com o intuito de se

mover sempre na direção do fluxo ótico de menor amplitude. O principal problema desta

técnica é que as paredes precisam ser texturizadas para apresentar bons fluxos.

Com o avanço na utilização de câmeras, foram dadas outras soluções para o problema

da navegação, dentre elas a odometria visual. Esta abordagem está sendo muito utilizada

em ambientes outdoor onde a odometria mecânica falha muito devido à derrapagem das

rodas. Um exemplo é o trabalho apresentado porCampbell et al.(2004) que calcula a

odometria visual utilizando fluxo ótico para diversos ambientes como areia, cascalho e

gelo e mostra a eficiência da técnica.

2.2 Mapeamento Robótico

A representação do ambiente ou mapeamento robótico consiste em obter informações

sobre o ambiente ao redor de um robô mapeador, usando sensores, e processar essas in-

formações afim de achar uma representação desse ambiente. Asprimeiras investigações
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mais aprofundadas na linha de mapeamento robótico surgem emmeados da década de

80, em trabalhos como [Chatila e Laumond 1985, Elfes 1987, Elfes 1989]. Nessa mesma

década surgiram várias formas de mapeamento usando diversas estruturas geométricas e

topológicas, dos quais destacam-se o trabalho de Merat e Wu (1986), onde foi construído

uma representação do ambiente por meio de características como pontos, arestas e cantos.

No trabalho de Vincent (1987) é utilizada uma representaçãopoligonal de espaços ocu-

pados e visão estéreo. já em [Kriegman e Binfold 1987] propõe-se a utilização modelos

geométricos hierárquicos. Por fim podemos citar o trabalho de Kuipers e Byun (1988)

que propõe uma representação com nível de abstração maior, baseada na topologia do

ambiente.

Destaca-se também trabalhos mais recentes como [Civera et al. 2008, Fu e Yang 2009,

Paz e Neira 2008] que constroem mapas baseados em características extraídas das ima-

gens usando visão estéreo e monocular. Por fim destacamaos o trabalho de Lacroix e

Berger (2008) que defende a ideia de que as próximas investigações sobre mapas robó-

ticos devem se concentrar em mapas semânticos, visto que a complexidade das tarefas

designadas aos sistemas robóticos tendem a aumentar e assimas representações do ambi-

ente devem ser mais avançadas.

É notável que a maioria das soluções de SLAM visual utilizam pontos como caracte-

rísticas do ambiente, logo o mapa é formado pelas coordenadas 3D desses pontos extraí-

dos das imagens. Estes mapas, conhecido como mapa de características, normalmente,

não fornecem informações tratáveis e úteis para os humanos.Já na abordagem Direta é

comum a utilização de planos o que também deixa o mapa pouco representativo e ainda

torna o problema restrito a ambiente que contenham planos.

Na abordagem direta, para se obter os parâmetros que representam o mapa, utiliza-se

uma técnica conhecida como registro de imagem, que é basicamente o mapeamento entre

imagens da mesma cena capturadas de pontos de vistas diferentes. Esse mapeamento

representa a transformação geométrica ou fotométrica ocorrida entre a captura das duas

imagens. No SLAM Visual essa técnica é utilizada para calcular o erro de reprojeção

entre a imagem de referência e a imagem capturada após o deslocamento do robô, que

normalmente apresentam discrepâncias.

Existem diversas formas de realizar o registro de imagem, das quais destaca-se registro

direto de imagem, onde o erro de reprojeção é calculado utilizando apenas as intensidades

quantizadas, ou discretizadas, dos pixels da imagem e o errode reprojeção é igual ao

quadrado da soma das diferenças entre os valores dos pixels correspondentes nas duas

imagens.

Para melhor formalizar o problema de mapeamento robótico, devemos estabelecer al-
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gumas hipóteses (ou restrições) básicas. A primeira hipótese é que o robô possui sensores

proprioceptivos e exteroceptivos que o permitem coletar dados sobre si mesmo (posição

e orientação) e sobre o ambiente, respectivamente. A segunda é que este sistema de per-

cepção deve permitir, a todo momento, o conhecimento exato da posição e orientação do

robô em relação a algum sistema de coordenadas ou referencial fixo global adotado.

As maiores dificuldades encontradas no desenvolvimento de algoritmos para esta e

também outras tarefas autônomas, segundo Vasudevan et al. (2007) são:

• A incerteza nos dados dos sensores;

• Aquisição de informações parciais sobre o ambiente, a cada instante de tempo;

• A Produção de uma grande quantidade de dados;

• A Dinâmica do ambiente.

Normalmente são adotadas muitas simplificações, como por exemplo tratar o ambi-

ente como estático.

Um outro problema que aparece no processo de mapeamento diz respeito à localização

do robô mapeador que se desloca pelo ambiente . Nesse processo também encontra-se

incertezas que devem ser tratadas. Por exemplo, erros acumulados de odometria.

Existem trabalhos na literatura propondo vários tipos de mapas de acordo com as

diferentes situações, os quais podem ser classificados em duas categorias: mapas espaciais

e mapas semânticos.

2.2.1 Mapas com informações espaciais

Segundo a definição dada em [Thrun 2002], o mapeamento com robôs móveis é o

processo de obtenção de uma representação espacial do ambiente físico. Dentre os mapas

espaciais destacamos o mapa métrico e o mapa topológico.

Os mapas métricos são representações mais exatas do ambiente em duas ou três di-

mensões, enquanto que os topológicos são abstrações da distribuição espacial represen-

tando locais distintos no ambiente e suas conexões físicas,muitas vezes através de um

grafo de conectividade.

• Os mapas métricos são mais fáceis de se obter e atualizar e suarepresentação é

mais intuitiva. Esse tipo de mapa é mais adequado para computação de trajetórias

curtas e reconhecimentos de locais baseando-se na geometria do mesmo. Porém é

necessário a localização precisa do robô no processo de mapeamento.
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• Os mapas topológicos permitem um planejamento mais complexo de trajetória de

forma mais eficiente, visto que o espaço de busca possui uma dimensão bem menor.

Nesse tipo de mapeamento não é necessário ter a localização exata do robô mapea-

dor. Porém o reconhecimento de locais é difícil devido à presença de ambiguidades

no processo de mapeamento.

Mapas Topológicos

Os mapas topológicos são aqueles representados computacionalmente através de um

grafo, que, por sua vez, descreve um arranjo de nós (ou vértices) conectados entre si por

uma série de arestas (elos ou arcos). Normalmente, os grafosdescrevem os espaços livres

para a execução de tarefas. Os nós correspondem a regiões quepossuem informações

sensoriais homogêneas e os arcos refletem a conexão entre estas regiões.

A utilização de um grafo para descrever um ambiente parece ser, intuitivamente, uma

boa opção pois além de ser uma estrutura compacta para armazenamento na memória do

sistema computacional do robô podem ser usados para resolução de problemas de alto

nível como o planejamento de tarefas.

O grande problema desta representação consiste na ausênciade um padrão de defini-

ção de quais estruturas serão associadas aos vértices e quais relações serão descritas para

serem utilizadas como elos. Ainda, a localização do robô usando mapas topológicos é

abstrata, ou seja, não há como definir explicitamente a posição e orientação do robô. No

entanto, pode-se afirmar em qual nó do grafo ou em qual região do ambiente ele se encon-

tra. A figura 2.3 ilustra intuitivamente o processo de construção de um mapa topológico

de um determinado ambiente representado por sua planta baixa.

Mapas Métricos e Mapas de Características

Por representar de maneira detalhada um ambiente com informações espacial, os ma-

pas métricos são usados para navegações que exigem um posicionamento mais preciso

do robô no meio, mas a obtenção de uma consistência global do mapa exige o trata-

mento de problemas como o de closed loops, que aparece quandoo robô retorna a uma

posição previamente visitada. Além disso, a grande quantidade de informação presente

no mapa torna computacionalmente custosa qualquer manipulação do modelo, como o

planejamento de trajetória.

Com a introdução dos algoritmos probabilísticos na década de90, houve maior inte-

resse no uso de mapas métricos e o foco principal deixou de seras formas de represen-

tações e passou a ser os modelos matemáticos utilizados no processo de estimação dos
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Figura 2.3: Esquema de construção de um mapa topológico.

parâmetros necessários. Surgiram então os Mapas de Características.

- Mapas de características

Os mapas de características armazenam informações de elementos importantes en-

contrados em localizações específicas do ambiente. Uma característica, ou feature, pode

ser entendida como algo facilmente notável pelo sensores dorobô. Além disso, as carac-

terísticas devem ser distinguíveis entre si e devem poder ser reobservadas de diferentes

posições do ambiente. Em outras palavras, se um robô detectauma característica em um

instante t e mais tarde, em um instante t + k, ele a reobserva deuma posição diferente,

então esta característica tem que ser identificada de forma fácil e única. Na construção

de mapas de características usando imagens é comum identificar partes com propriedades

especiais, por exemplo, pontos, linhas, planos e formas (figura 2.4).

A maioria das soluções de SLAM visual (abordagens clássicas) utiliza pontos como

características do ambiente Este fato ocorre devido aos vários algoritmos existentes para

detectar pontos notáveis em imagem, associado ao fato de pontos serem objetos geomé-

tricos simples.

Uma das técnicas mais adotadas para a obtenção de pontos de interesse é o detector

Harris (Harris Corner Detector) devido à sua forte invariância à rotação, escala, ilumi-

nação e ruído de imagem [Harris e Stephens 1998]. Outra técnica bastante utilizada é o
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Figura 2.4: Principais elementos utilizados em um mapa de características

algoritmo SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) que detecta pontos-chave distintivos

na imagens e calcula um descritor para estes pontos [Lowe 1999].

Os pontos de interesse extraídos por este algoritmo são ditos invariante a escala, ro-

tação e parcialmente às mudanças na iluminação. Uma variação do algoritmo SIFT, que

também é bem utilizado, é chamado de SURF (Speeded Up Robust Features) e se baseia

na matriz Hessiana devido à sua precisão e baixo custo computacional [Bay e Gool 2006].

Para maiores detalhes pode-se citar o trabalho de Gil A. e Reinoso (2006) que apresenta

uma comparação entre os detectores e descritores de pontos mais utilizados no SLAM.

A construção de mapas de características baseados em pontosé bem aceita, porém

estes mapas normalmente não fornecem informações tratáveis e úteis para os humanos.

Assim, faz-se necessário a construção de mapas de características utilizando outras formas

geométricas mais complexa e esta é uma das motivações deste trabalho. Planos são apenas

o primeiro passo para a construção de um mapa com maior nível de representação do

ambiente. Em ambientes estruturados muitos objetos podem ser descritos graças a esta

primitiva.

Ultimamente as atenções se voltaram para os chamados mapas de objetos, que resga-

tam uma preocupação em representar conceitos abstratos sobre as informações espaciais

em mapas métricos. Ou seja, existe uma transição de representações métricas puramente

espaciais para representações que incorporam também informação semântica. O interesse

pela incorporação da semântica das relações espaciais no ambiente não é recente [Galindo

et al. 2005]. Porém as soluções anteriores nunca alcançarammuito destaque na literatura

pela falta de um modelo adequado para implementar essa representação, e muitas ve-

zes a informação semântica incorporada estava relacionadaà manipulação simbólica de

elementos do modelo.

O que está sendo proposto atualmente é trabalhar tanto com a simples classificação da

informação espacial em categorias semânticas [Mozos et al.2007], quanto com a estrutura

relacional dos dados para inferências direcionadas a objetos[Limketkai et al. 2005].
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2.2.2 Mapas com Informações Semânticas

Na navegação robótica e em muitas outras aplicações, os robôs móveis podem atingir

seus objetivos com melhor desempenho se forem capazes de reconhecer lugares específi-

cos e distinguir com maior exatidão um lugar do outro.

Segundo Tapus e Siegwart (2006), atuar em ambientes externos, não-estruturados e

muito extensos exige uma abordagem distinta da que se popularizou na década passada.

Propõe-se que o robô deva ser capaz de estruturar os dados espaciais por meio da catego-

rização em informação semântica. A interação humano-robô também pode ser favorecida

se os robôs possuírem representações de conhecimento similares às nossas, por meio da

informação semântica.

Mesmo com a existência de alguns trabalhos recentes que se preocupam com a obten-

ção de informação semântica, pouco tem sido feito para analisar as propostas dessa área.

Diversas representações têm sido propostas, sob diferentes denominações tais como ma-

pas cognitivos [Tapus e Siegwart 2006, Vasudevan et al. 2007], mapas de objetos [Martin

e Thrun 2002, Anguelov et al. 2004, Limketkai et al. 2005] ,mapas de atividades [Wolf e

Sukhatme 2006, Lookingbill et al. 2005] , entre outros.

Agora que temos uma certa noção sobre o que é localização e mapeamento robótico e

suas vertentes podemos seguir em frente e falar sobre uma técnica que resolve esses dois

problemas (localização e mapeamento) de forma simultânea.

2.3 Localização e Mapeamento Simultâneo (SLAM)

Um pré-requisito fundamental para um robô móvel é a autonomia, ou seja, a capa-

cidade de navegação em ambientes desconhecidos sem ajuda humana. Para realizar tal

tarefa, é necessário uma percepção sobre o ambiente no qual está inserido. Então o robô

precisa de sensores que possam extrair o máximo de informações úteis sobre o ambiente

ao seu redor e utilizar essas informações para se localizar no mesmo. O SLAM é apli-

cado quando não se tem nenhuma informação a priori do mapa ou da pose do robô e se

dispõe apenas dos sinais de medida dos sensores e sinais de controle enviados ao robô,

juntamente com seu modelo matemático. Nesse caso é preciso tratar alguns problemas,

são eles:

• Como tratar as incertezas associadas ao movimento dos robôs eaos sensores de

medição.

• Como tratar a questão da simultaneidade no mapeamento e localização.
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• Como obter boas estimativas da pose do robô e do mapa do ambiente, visto que

ambos estão fortemente acoplados.

No início da década 90, as abordagens probabilísticas dominavam as soluções de

SLAM. A grande maioria dessas abordagem utilizaram Filtro de Kalman, que opera em

modo de predição-atualização levando em consideração as propriedades estatísticas do

ruído presente no sistema robótico. Usa-se um modelo interno desse sistema e um es-

quema de realimentação (sensores) realiza as medições. A principal razão para a popu-

laridade destas técnicas probabilísticas reside no fato deque o mapeamento robótico é

caracterizado por incertezas e ruídos dos sensores. Logo, algoritmos com base em pro-

babilidade podem ser usados para modelar explicitamente asdiferentes fontes de ruído e

seus efeitos sobre as medidas [Thrun 2002].

Após as décadas 90 a ideia de utilizar câmeras de vídeo como principal sensor do

robô se fortaleceu bastante e com isso surgiu uma nova abordagem denominada SLAM

Visual. A utilização de câmeras de vídeo abriu muitas possibilidades para o tratamento

das incertezas no SLAM.

2.3.1 Formulação Probabilística do SLAM Clássico e Filtro de Kal-

man

O filtro de Kalman estendido trabalha com um modelo segundo o Sistema 3.1, cujas

variáveis são descritas na tabela 3.1.εt andδt e δt são ruídos gaussianos de média zero.







st = p(st−1,ut−1,εt−1)

zt = h(st)+δt

(2.1)

A cada período de amostragem, o EKF calcula a melhor estimativa do vetor de estados

em duas fases:

• a fase depredição usa o Sistema 3.2 para predizer o estado corrente baseado no

estado anterior e nos sinais de entrada aplicados;

• a fase deatualização usa o Sistema 3.3 para corrigir a predição do estado pela

verificação de sua compatibilidade com as medidas atuais dossensores.
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Tabela 2.1: Símbolos das equações (2.1) até (2.6)
st vetor de estados (ordem n) no instantet

p(·) modelo não linear do sistema

ut−1 sinais de entrada (ordeml), no instantet-1
εt−1 ruído do processo (ordemq), no instantet-1

zt vetor de medições (ordem m) retornadas pelo sensor

h(·) modelo não linear do sensor

δt ruído de medição

µt ,µt média (ordem n) do vetor de estadosst , antes e depois da fase de atualização

Σt ,Σt covariância (n× n) do vetor de estadosst

Gt matriz Jacobiana (n× n) que lineariza o modelo do processop(·)

Vt matriz Jacobiana (n× q) que lineariza o ruído do processoεt

M t covariância (q× q) do ruído de processoεt

K t matriz ganho de Kalman (n× m)

Ht matriz Jacobiana (m× n) que lineariza o modelo do sensorh(·)

Qt covariância (m× m) do ruído de mediçãoδt







µt = p(µt−1,ut−1,0)

Σt = GtΣt−1GT
t +VtM tVT

t

(2.2)



















K t = ΣtHT
t (HtΣtHT

t +Qt)
−1

µt = µt +K t(zt −h(µt))

Σt = (I −K tHt)Σt

(2.3)

onde:

Gt =
∂p(s,u,ε)

∂s

∣

∣

∣

s=µt−1,u=ut−1,ε=0
(2.4)

Vt =
∂p(s,u,ε)

∂s

∣

∣

∣

s=µt−1,u=ut−1,ε=0
(2.5)

Ht =
∂h(s)

∂s

∣

∣

∣

s=µt−1
(2.6)
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Na tarefa de SLAM, além de estimar a pose do robô, também são estimadas as ca-

racterísticas de todos os marcos encontrados pelo caminho.Assim, torna-se necessário

incluir as características dos marcos no vetor de estado. Seic é o vetor de características

do i-ésimo marco e existem k marcos, então o vetor de estados édado pela equação 2.7.

st =
[

xtytθt
1cT

t · · ·
k cT

t

]T
(2.7)

Quando o número de marcos (k) é conhecidoa priori, a dimensão do vetor de estados é

estática. Caso contrário, ele cresce quando um novo marco é encontrado.

2.3.2 Sistemas de Visão computacional e SLAM Visual

No capítulo anterior, nas seções 1.1.1 e 1.1.2, já vimos o queé SLAM Visual e suas

abordagens, mas recapitulando: o que se quer resolver com o SLAM visual é como fa-

zer a localização e mapeamento utilizando imagens capturadas por sistemas de percepção

visual e técnicas de visão computacional que constroem representações do mundo a par-

tir dos pixels dessas imagens. Os principais tipos de sistemas de percepção visual (ou

sistemas de visão) utilizados pelos robôs estão esquematizados na figura 2.5.

Figura 2.5: Sistemas de visão mais utilizados no SLAM

O trabalho de Ayache e Sander (1991) foi um dos primeiros ondefoi proposta a utili-

zação de câmeras como sensores em robôs móveis. Depois surgiram trabalhos como o de

Davison e Murray (2002), que utilizou técnicas de visão computacional no problema de

SLAM e o trabalho de Davison et al. (2007), onde se destacou a ideia de SLAM Visual

Monocular, ou seja, usar apenas uma câmera para fazer SLAM Visual e com isso tornar

o problema de calibração de câmera mais simples, reduzir o custo computacional e mate-

rial, tornar o robô mais leve e mais compacto (pré-requisitonecessário em robôs aéreos).

A desvantagem desse sistema reside no fato de que para se obter informações sobre a

profundidade da cena é necessário a captura de imagens subsequentes após deslocamento

do sistema.
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Outro sistema de visão muito utilizado para realizar o SLAM Visual é a visão estéreo,

que por sua vez proporciona informações sobre a profundidade da cena sem a necessidade

de movimento do robô e de imagens subsequentes. Isso é possível através do mapa de

disparidades entre os pixels das duas imagens (direita e esquerda) capturadas simultanea-

mente pelo sistema de visão.

Essas vantagens, em relação ao sistema de visão estéreo, fizeram com que muitas

pesquisas fossem desenvolvidas para tratar o problema do SLAM Visual Monocular e

que essa abordagem fosse escolhida para ser utilizada nessetrabalho.

Usar câmeras como sensor de percepção do ambiente nos retorna uma fonte de infor-

mação extremamente rica sobre o mesmo, em comparação com outros sensores [Artieda

et al. 2009], além das diversas vantagens já discutidas no capítulo anterior. Porém a forma

como é abordada a estimativa dos parâmetros é mais custosa, computacionalmente, que

as abordagens clássicas de SLAM devido a utilização de técnicas de visão computaci-

onal que, normalmente, precisam de muito processamento. Nopresente trabalho foram

utilizados conceitos de Registro de Imagem e Estrutura a Partir do Movimento.

2.4 Registro de Imagem e SFM

Dentre as várias técnicas de visão computacional que podem ser utilizadas na esti-

mação dos parâmetros necessários na localização e mapeamento simultâneo, destacam-se

o registro de imagem e a estrutura a partir do movimento ou apenas SFM -Struct from

motion. No presente trabalho ambas as técnicas foram utilizadas. Atécnica de registro

de imagem implementada para calcular o erro de reprojeção entre as imagens, enquanto

alguns conceitos do SFM foram utilizados no modelo de transformação geométrica.

2.4.1 Registro de Imagem

A idéia geral do registro de imagem é encontrar uma transformação que faça uma

imagem ou uma região dessa imagem se alinhe corretamente coma região análoga em

outra imagem. A figura 2.6 exemplifica algumas das possíveis transformações que podem

representar o alinhamento de 2 ou mais imagens.

Registro de imagens pode ser visto como um processo de sobreposição de duas ou

mais imagens da mesma cena, tomadas em momentos diferentes,a partir de diferentes

pontos de vista, e/ou por sensores diferentes [Barbara e Jan 2003]. Segundo BROWN

(1992) o registro de imagem pode ser definido como o mapeamento entre duas imagens

no espaço no que diz respeito a intensidade, ou seja, se definimos essas imagens como
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Figura 2.6: Exemplo de transformações que podem ser aplicadas em uma imagem

dois vetores 2D:

I1(x,y) (2.8)

I2(x,y) (2.9)

Então o mapeamento entre as imagens pode ser expresso da seguinte maneira:

I2(x,y) = g(I1( f (x,y))) (2.10)

OndeI1(x,y) representa a intensidade do pixel na coordenada x,y,f é a transformação que

mapeia as coordenadas espaciais eg é a transformação de intensidade ou radiométrica.

Assim o problema do registro de imagem é encontrar as transformaçõesf e g ideais

para que as imagens sejam combinadas ou para efeito de determinação dos parâmetros da

transformação ocorrida [BROWN 1992].

Registro de imagens é um passo crucial em todas as tarefas de análise de imagem em

que a informação final é obtida a partir da combinação de várias fontes de dados, como

na fusão de imagens, detecção de mudanças na cena, restauração de imagens em vários

canais, entre outras. Suas aplicações podem ser divididas em quatro grupos principais de

acordo com o modo de aquisição da imagem:

• Pontos de vista diferentes:As imagens da mesma cena são adquiridas de diferen-
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tes pontos de vista. O objetivo é obter uma maior visualização 2D ou uma repre-

sentação 3D da imagem digitalizada da cena.

• Épocas diferentes:As imagens da mesma cena são adquiridas em épocas diferen-

tes e, possivelmente, sob diferentes condições. O objetivoé encontrar e avaliar as

mudanças na cena que aparecem entre as aquisições das imagens consecutivas.

• Sensores diferentes:As imagens da mesma cena adquiridas por diferentes senso-

res. O objetivo é integrar as informações obtidas a partir defontes diferentes para

ganhar uma representação de cena mais complexa e detalhada.

• Registro através de um modelo:Imagens de uma cena e um modelo da mesma

são registradas. O modelo pode ser uma representação da cenano computador. O

objetivo é comparar a imagem capturada da cena com o modelo damesma.

Existem duas metodologias principais de registro de imagem: a baseada em caracte-

rísticas e a baseada em intensidades da imagem.

Métodos Baseados em Características

Segundo Barbara e Jan (2003) os métodos de registro de imagem baseados em carac-

terísticas funcionam, basicamente, em quatro etapas:

1. Detecção de características:Objetos distintos e salientes (fronteira fechada de

regiões, bordas, contornos, cruzamentos de linhas, curvas, etc) são manualmente

ou automaticamente detectados. Para posterior processamento, estas características

podem ser representadas pelos seus pontos representativos(centros de gravidade,

finais de linha, pontos distintos), que são chamados na literatura de pontos de con-

trole.

2. Correspondência de características:Nesta etapa a correspondência entre carac-

terísticas detectadas na imagem sensorial e os detectados na imagem de referência é

estabelecida. Vários descritores de características e medidas de similaridade junto

com as relações espaciais entre as características são utilizados para esse fim.

3. Estimação do modelo de transformação:Os tipos e os parâmetros das funções

de mapeamento que alinham as imagens adquiridas com imagensde referência são

estimados. Os parâmetros das funções de mapeamento são calculados por meio da

correspondência de características estabelecida.

4. Reamostragem e transformação:A imagem sensorial é transformada por meio

das funções de mapeamento. Os valores das imagens em coordenadas não inteiras,

são calculadas pela técnica de interpolação adequada.
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A implementação de cada etapa de registro tem seus problemastípicos. Em Primeiro

lugar é preciso decidir que tipo de características é apropriado para uma determinada

tarefa. Elas devem ser objetos distintos, frequentes, espalhados nas imagens e devem ser

facilmente detectáveis. Os conjuntos de características detectadas nas imagens devem

conter elementos suficientes em comum, mesmo nas situações em que as imagens não

cubram exatamente a mesma cena, quando há oclusão ou mudanças inesperadas. Os

métodos de detecção deverão ter boa precisão na localizaçãodas características e não

devem ser sensíveis à degradações nas imagens. Em um caso ideal, o algoritmo deve ser

capaz de detectar as mesmas características em todas as projeções da cena, independente

da deformação de uma projeção em particular.

Na etapa de correspondência de características o objetivo éencontrar a correspondên-

cia entre as mesmas usando suas relações espaciais ou seus descritores. Os métodos base-

ados nas relações espaciais entre as características são normalmente aplicados se as carac-

terísticas detectadas são ambíguas ou quando suas vizinhanças são localmente distorcidas.

Na outra alternativa, as correspondências entre características podem ser estimadas uti-

lizando os descritores. Características com descritores mais similares são consideradas

correspondentes.

Problemas causados por uma detecção de características incorreta ou por degradações

de imagem podem surgir: características diferentes podem ser consideradas correspon-

dentes devido às condições diferentes da imagem e/ou devidoàs diferentes sensibilidades

espectrais dos sensores. A escolha dos descritores de características e as medidas de

similaridade têm que considerar estes fatores. Os descritores devem ser insensíveis às de-

gradações assumidas e ao mesmo tempo devem ser suficientemente discriminantes para

poderem distinguir entre as diferentes características bem como, suficientemente, estáveis

para não serem influenciados por pequenas variações ou ruídos na imagem.

O tipo de função de mapeamento deve ser escolhido de acordo com as informações

conhecidas a priori sobre o processo de aquisição e expectativa de degradações da ima-

gem. Se não há informação a priori disponível, o modelo deverá ser flexível e geral o

suficiente para lidar com todas as degradações eventuais quepossam aparecer.

Na figura 2.7 retirada de Barbara e Jan (2003) podemos ver um exemplo de regis-

tro de imagem baseado em características, onde é feito o alinhamento das característica

correspondentes, representadas pelos pontos em vermelhosna imagem. Os pontos azuis

representam características que não possuem correspondências na outra imagem.
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Figura 2.7: Exemplo de um alinhamento usando extração e correspondência de caracte-
rísticas

Métodos diretos ou baseados em intensidades

Nos métodos diretos não existem as etapas de detecção e correspondência de carac-

terísticas. Nesse caso toda a imagem, ou parte dela, pode serutilizada para estimar os

parâmetros da função de mapeamento através da comparação das intensidades dos pixels,

tornando possível uma maior exploração da informação contida em uma imagem ao con-

trário do método baseado em características que explora apenas alguns pixels da mesma.

O fato de não precisar das duas primeiras etapas evita algunsproblemas inerentes aos

métodos de detecção e correspondência de características,como detecção incorreta de

características, escolha equivocada dos descritores, falsas correspondências, entre outros.

Porém aparecem outros problemas, como a seleção da parte da imagem que será utilizada

para processamento, o cálculo do erro de reprojeção, entre outros.

Janelas de tamanho pré-definido ou, até mesmo, a imagem inteira são utilizadas para

fazer as comparações entre as imagens. As limitações dos métodos baseados em janelas

deslizantes se originam em sua idéia básica. Em primeiro lugar, a janela retangular, que

é mais frequentemente utilizada, se adéqua ao registro de imagens que localmente se

diferem apenas por uma translação. Se as imagens são deformadas por transformações

mais complexas, este tipo de janela não é capaz de cobrir as mesmas partes da cena na

imagem de referência e de sensoriamento. Então de alguma forma, essa janela deve ser

dinâmica, mudando sua forma de acordo com as transformaçõesesperadas, assim como

foi implementada nesse trabalho.
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Métodos clássicos baseados na intensidade, como os que usamcorrelação cruzada,

exploram diretamente a intensidades da imagem, sem qualquer análise estrutural, con-

sequentemente, eles são sensíveis a mudanças de intensidade introduzidas por ruídos,

variação de iluminação ou quando se usam diferentes tipos desensores.

Existem três métodos clássicos baseados em intensidades que merecem atenção: os

que usam correlação, método de Fourier e otimização.

• Métodos que usam correlação:A medida de similaridade é calculada para pares

de janelas da imagem de referência e sensorial e seu máximo é procurado. Os pares

de janelas no qual o máximo é alcançado são definidos como os correspondentes.

A função custo utiliza a diferença entre valores de pixels.

• Métodos de Fourier: Melhores do que os métodos que usam correlação. Eles

exploram a representação de Fourier das imagens no domínio da frequência (cor-

relação de fase). São aplicados caso seja necessária uma aceleração da velocidade

computacional ou se as imagens foram obtidas sob condições variáveis.

• Métodos de Otimização: Encontrar o mínimo da medida de dissimilaridade ou

o máximo da medida de similaridade entre imagens é um problema de otimização

multidimensional, onde o número de dimensões corresponde aos graus de liberdade

da transformação geométrica esperada. O único método que produz uma solução

global extrema é uma pesquisa exaustiva sobre a imagem inteira. Embora seja com-

putacionalmente custoso, muitas vezes é utilizado se apenas translações devem ser

estimadas. Nos casos em que se esperam transformações com mais graus de liber-

dade ou medidas de similaridade mais complexas, são necessários algoritmos de

otimização mais sofisticados. Os métodos de otimização maisutilizados são: mini-

mização Gauss-Newton, métodos de descida do gradiente, Levenberg-Marquardt,

entre outros. As aplicações do método de minimização numérica de Gauss-Newton

para minimizar a soma do quadrado da diferença está descritoem Barnea e Silver-

man (1972) e do método de Levenberg-Marquardt é descrito em Sharma e Pavel

(1997).

Deve-se notar uma coisa com relação a esses métodos de otimização. Às vezes, junto

da medida de dissimilaridade, a fórmula a ser minimizada contém também o termo de

penalidade, estes dois termos juntos formam a função de custo associada ao registro,

e o objetivo dos métodos de otimização é minimizar isso. E similar aos métodos que

usam correlação cruzada encontra-se o algoritmo de detecção de similaridade seqüencial

[Barnea e Silverman 1972], onde é utilizado um método de pesquisa seqüencial. O al-

goritmo acumula a soma das diferenças absolutas dos valoresde intensidade da imagem
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e aplica um critério de corte. Se o valor acumulado exceder o limite indicado, o par de

janelas de candidatos é rejeitado e o próximo par é testado. Esse método é muito utili-

zado devido a sua fácil implementação em hardware, o que o torna útil para aplicações em

tempo real. Porém, funciona bem quando ocorrem apenas translações entre as imagens.

Então, observamos que em contraste com os métodos baseados em intensidades, os

métodos baseados em características não trabalham diretamente com valores de intensi-

dade da imagem. As características representam um nível mais elevado de informações.

Esta propriedade faz com que os métodos baseados em características sejam mais ade-

quados quando as imagens possuem objetos bastante distintos e facilmente detectáveis

[Barbara e Jan 2003].

Já os métodos baseados em intensidade são recomendados quando as imagens não são

tão ricas em detalhes, o que torna difícil a extração de características.

Um estudo mais detalhado sobre registro de imagem e suas aplicações podem ser

encontrados em tutoriais como [BROWN 1992, Irani e Anandan 1999, Barbara e Jan

2003, Szeliski 2006]. Porém é importante salientar nenhum deles falam sobre registro de

imagem aplicado em robótica.

Como Utilizar o Registro Direto de Imagem no SLAM Visual

Para explicar como estimar o mapa do ambiente e a pose do robô no SLAM visual

usando registro direto de imagem, vamos usar as seguintes notações: Sejaζ∗ a imagem

capturada de uma cena e sejaζ outra imagem capturada após uma rotaçãoR ∈ SO(3) e

uma translaçãot ∈R3 da câmera e esse deslocamento é expresso por uma matriz de trans-

formação homogêneaT ∈ SE(3). Seja tambémP= [u,v,1]T ∈P2 o vetor homogêneo de

coordenadas de um pixel e queζ(P) ≥ 0 represente o seu valor de intensidade. A figura

2.8 esquematiza o que ocorre quando uma câmera captura imagens da mesma cena de

pontos de vistas diferentes.

O problema de registro direto pode ser visto como a busca da matriz T ∈ SE(3) que

transforma todos os pixels da região da imagem correnteζ tal que suas intensidades cor-

respondem da melhor forma possível àquelas na imagem de referênciaζ∗. Por sua vez

um procedimento não linear de otimização local deve ser aplicado para resolver esse pro-

blema tendo em vista que métodos globais não respeitam as restrições de tempo real dos

sistemas robóticos e a intensidadeζ(P) é não linear emP. Em [Silveira et al. 2009] foi

proposto usar a técnica clássica para resolver esse problema que consiste em desenvolver

a função custo em série de Taylor, permitindo escrevê-lo como um problema de míni-

mos quadrados linear. Dado que essa solução corresponde apenas à uma aproximação,
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Figura 2.8: Formação das imagens após um deslocamento da câmera

iterações são conduzidas até a convergência dos parâmetros.

Até então o problema abordado foi o de localização, e no trabalho de Benhimane

e Malis (2006) é apresentado uma solução eficiente para esse problema. Porém quando

falamos de SLAM Visual o que buscamos, além da localização, éque o mapa do ambiente

também seja estimado de forma simultânea. Então a solução dalocalização tem que ser

entendida para incluir o modelo métricond ∈ R3 como variável de otimização e assim

estimar a pose da câmera e o mapa do ambiente de forma simultânea.

2.4.2 Estrutura a partir do Movimento (Struct from motion - SFM)

O principal objetivo da visão computacional é a reconstrução da geometria 3D da cena

e do movimento de câmera a partir de um conjunto de imagens estáticas da mesma [Thrun

et al. 2000]. É nesse contexto que se aplica o método conhecido como estrutura a partir

do movimento ou apenas SFM (Struct from motion) que aborda a seguinte questão: Como

obter informações sobre a geometria 3D da cena a partir de imagens 2D da mesma ?

Esta tarefa é um desafio porque o processo de formação da imagem não é inversível,

ou seja, de sua posição projetada em um plano da imagem, um ponto da cena só pode

ser recuperado com ambiguidade de parâmetros, correspondente à sua distância à câmera

[Wiley 2009]. Uma possibilidade é a de explorar o conhecimento prévio sobre a cena

(paralelismo e restrições de coplanaridade) para reduzir onúmero de graus de liberdade e

assim as ambiguidades. Outra possibilidade é utilizar pontos correspondentes em múlti-

plas imagens para estimar, por triangulação, os pontos 3D correspondentes.

Um pré-requisito importante é a determinação da calibraçãoe pose da câmera, que
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pode ser expressa pela matriz de projeção, mas antes é importante explicar como funciona

a relação entre um ponto 3D no espaço e um ponto 2D na imagem (plano da câmera). A

figura 2.9 esquematiza essa relação.

Projeção na imagem de um ponto 3D no mundo

Figura 2.9: Projeção no plano da câmera de um ponto X no espaço, R e T representam as
transformações entre as coordenadas do mundo XYZ e as da câmeraXcYcZc

De acordo com o modelo de projeção pinhole, a relação entre umponto 3D e seu

ponto correspondente da imagem 2D tem três componentes:

Primeiro componente: Relacionar coordenadas de um ponto no mundo com as res-

pectivas coordenadas na câmera através de uma transformação homogênea (parâmetros

extrínsecos).
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Segundo componente:Transformação 3D para 2D que relaciona pontos 3D em

coordenadas da câmera com pontos 2D em coordenadas do plano da imagem. Usando

semelhança de triângulos, obtemos a seguinte relação:
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x= f .(Xc/Zc) (2.12)

y= f .(Yc/Zc) (2.13)

Onde f é a distância focal. Como alterar o valor def é o mesmo que mudar a escala

da imagem, podemos definirf = 1.

Pode-se notar que o fator de escala some e a coordenada Z vira onovo fator de escala,

isso porque a coordenada x só depende da direção do ponto de 3Dem relação à câmera,

e não quão longe ele está.

Terceiro componente:Transformação 2D para 2D que relaciona pontos em coorde-

nadas da imagem ( ˜x= [x y1]) em coordenadas de pixels ˜u= [u v1]:

ũ∼ Kx̃ Onde, K =







αu S u0

0 αv v0

0 0 1






(2.14)

K é conhecida como matriz de calibração de câmera, onde seus parâmetros repre-

sentam:αu e αv são fatores de escala conhecidos como distância focal,S representa a

inclinação da malha óptica eu0 e v0 são as coordenadas da origem do sistema. Estes são

os parâmetros intrínsecos da câmera.

Finalmente, é conveniente combinar todas essas equações emuma única equação li-

near, onde P é uma matriz projetiva que relaciona um ponto em coordenada de pixel e seu

corresponde no mundo.

ũ∼ Px̃ (2.15)

P∼ K[RT] (2.16)

Geometria Epipolar

Geometria Epipolar trata a seguinte questão: como um ponto no mundo aparece em

duas imagens obtidas através de dois pontos de vista diferentes?

É possível resolver essa questão através da matriz essencial, que relaciona pontos da

imagem que são correspondente em dois pontos de vista como mostra a equação 2.17,

ondex̃ é a projeção do ponto 3D (do mundo) no plano do primeiro ponto de vista, ˜x′ é a
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projeção do mesmo ponto no segundo ponto de vista e[E] é a matriz essencial. Essa equa-

ção também é conhecida como restrição epipolar. A figura 2.10mostra, geometricamente,

essa restrição.

x̃T [E]x̃′ = 0 (2.17)

Figura 2.10: Geometria epipolar de 2 pontos de vista: Dado a projeção ˜x em uma imagem
de um ponto X no espaço, a projeçãox̃′ na outra imagem está restrita a linha epipolarI ′,
ondeC representa a origem do sistema de coordenada da câmera ee representa o ponto
epipolar.

O trabalho de Longuet-Higgins (1981) mostrou como uma matriz essencial relativa a

um par de pontos de vista calibrados pode ser estimada a partir de oito ou mais pontos

correspondentes. Já no trabalho de Wiley (2009) encontra-se como essa matriz pode ser

decomposta para nos fornecer a orientação da câmera e a posição relativa dos pontos

correspondentes.

A Geometria Epipolar nos fornece também a matriz fundamental que relaciona pontos

da imagem, em coordenadas de pixels, que são correspondentes em dois pontos de vista.

Ela pode ser estimada linearmente se forem dados oito ou maispontos correspondentes

e é uma matriz de rank dois. Decompondo a matriz fundamental,também, podemos

recuperar a orientação da câmera e as coordenadas dos pontoscorrespondentes.

SFM a partir de vários pontos de vista

Visto que as matrizes essencial e fundamental contêm as restrições geométricas rela-

cionadas a pares de pontos de vista, vamos voltar nossa atenção para resolver o problema

da estrutura a partir do movimento para um número arbitráriode pontos de vista.
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Entre os vários métodos propostos para resolverem esse problema, o método sequen-

cial (figura 2.11) é o mais popular e funciona através da incorporação de sucessivos pontos

de vista. Neste método, a inicialização adequada é normalmente obtida pela decomposi-

ção da matriz fundamental que relaciona os dois primeiros pontos de vista da seqüência

e então são feitas reconstruções parciais a partir de pontos3D que aparecem em pares de

pontos de vistas explorando a geometria epipolar que relaciona cada ponto de vista com

seu antecessor.

Figura 2.11: Esquematização do método sequencial, ondeEi j representa a matriz essen-
cial entre os pontos de vista i e j.

Uma desvantagem é que um grande número de pontos correspondentes deve ser de-

finido em cada ponto de vista, e eles, normalmente, devem ser visíveis em três ou mais

pontos de vista, isto significa que um tratamento, substancial, da sobreposição é neces-

sário. Para longas sequências de pontos de vista (por exemplo, ao longo de uma rua da

cidade), este requisito pode ser proibitivo.

Para finalizar o processo de estimação da pose da câmera e da estrutura da cena é

necessário refinar as estimativas da matriz de projeção e dospontos 3D usando otimização

não-linear iterativa para minimizar uma função de custo adequada. Isso é conhecido como

bundle adjustment, e funciona minimizando uma função de custo que está relacionada a

uma soma ponderada dos erros de reprojeção ao quadrado. Normalmente iteração Gauss-

Newton ou o método de Levenberg-Marquardt são os métodos de otimização utilizados

devido à rápida convergência.

Existem duas classes de algoritmos que tratam o problema do SFM a partir de vá-

rios pontos de vista e a escolha entre essas classes de algoritmos depende fortemente da

aplicação. São elas: Os algoritmos comNarrow-Baselinee os comWide-Baseline.

O primeiro representa uma classe de algoritmos que parte do pressuposto de que a
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mudança na posição e na orientação da câmera é pequena, assima vizinhança local dos

pontos de interesse é quase semelhante em dois pontos de vista próximos e podem ser

caracterizados por um conjunto de valores das intensidadesdos pixels da amostra de uma

janela retangular centrada no ponto de interesse. Os valores das intensidades dos pixels

são comparados por correlação cruzada normalizada ou pela soma da diferença de qua-

drados. Uma desvantagem desse método é na computação da profundidade que é muito

sensível a ruídos na medida das coordenadas da imagem em pontos de vista muito próxi-

mos.

A outra classe de algoritmos, conhecida comoWide-baseline, é adequada quando a

distância entre pontos de vista (baseline) é larga, nesse caso, superfícies nas duas imagens

podem apresentar alterações substanciais de escala, diferentes graus de encurtamento,

diferentes padrões de oclusão e grandes disparidades nas suas localidades. Essa classe de

algoritmos deve ser invariante para diferentes transformações da imagem.

2.5 Métodos de Otimização

A essência da otimização está em melhorar algo em um conjuntode alternativas dispo-

níveis. Trata-se de uma ferramenta de grande aplicabilidade que se constitui numa vasta e

atraente área do conhecimento, sendo de grande importânciapara diversas áreas das ciên-

cias e engenharias. Um engenheiro, por exemplo, deseja projetar a melhor configuração

de um equipamento com o menor custo possível.

A otimização está diretamente ligada a matemática e a computação. Antes de otimizar

um problema é necessário elaborar um modelo, expresso por meio de uma função objetivo

sujeita a variáveis de decisão, sendo que este pode ser considerado o passo principal da

otimização.

O modelo não pode ser muito simples nem muito complexo, vistoque, se muito sim-

ples poderá não representar o problema real, e se muito complexo dificultará a busca pela

solução. Em muitos casos, a solução ideal não é encontrada deforma analítica, então

é necessário procedimentos iterativos de cálculos que a cada passo procuram melhorar

a solução atual, até que o extremo (mínimo ou máximo) da função objetivo seja encon-

trado, ou que algum critério de parada seja satisfeito. A construção de bons algoritmos,

que resolvam problemas de otimização independentemente dadimensão e dos parâmetros

envolvidos representa um passo importante nesse processo.

Podemos organizar as estratégias ou métodos de otimização em três grandes grupos:

Métodos de Otimização Baseados em Gradientes, Métodos de Otimização Baseados em

Meta-Heurísticas e Métodos de Otimização Livres de Derivadas.
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2.5.1 Métodos de Otimização Baseados em Gradientes

A maioria dos métodos de otimização baseados em gradientes utilizam um procedi-

mento iterativo para encontrar o menor valor da função objetivo. A ideia básica é: dado

um ponto inicial começa-se uma busca arbitrária, onde a direção e o tamanho do passo

são calculados no procedimento iterativo. As direções podem ser obtidas simplesmente

pela direção contrária à direção do vetor gradiente da função objetivo. Em alguns casos

são obtidas por meio da matriz Hessiana da função, e ainda, algumas direções utilizam

combinações que levam em consideração essas duas últimas a fim de direcionar a busca

para o mínimo da função.

Dentre os métodos de Otimização Baseados em Gradientes podemos destacar:

• Método da Máxima Descida:(steepest descent method) é um dos mais antigos e

simples métodos de otimização. Consiste em uma estratégia debusca que se move

na direção contrária à direção do gradiente da função objetivo no ponto atual da

busca e com um tamanho de passo apropriado a cada iteração [Nocedal e Wright

2006].

• Método de Newton:a ideia principal do método de Newton é usar de forma itera-

tiva uma aproximação quadrática da função objetivo e minimizar essa função. Este

esquema iterativo é conhecido como método de Newton puro [Sun e Yuan 2006].

Para uma função quadrática, o método de Newton pode convergir para o mínimo

local com apenas uma iteração. Porém, para uma função geral,não quadrática, não

existem garantias de que o método de Newton convirja para o mínimo com iterações

finitas. No entanto, uma vez que a função objetivo é aproximada por uma função

quadrática, e se o ponto inicial estiver próximo do mínimo local, então o método de

Newton irá convergir rapidamente.

Algoritmos que usam a direção do método de Newton possuem umataxa de con-

vergência rápida, tipicamente quadrática, isso depois quea vizinhança da solução é

alcançada por alguma iteração. Porém, a necessidade de calcular a inversa da matriz

Hessiana a cada iteração, torna o método custoso do ponto de vista computacional.

• Método dos Gradientes Conjugados:esse método está entre o método da má-

xima descida e o método de Newton. Ele é motivado pelo desejo de acelerar a

convergência tipicamente lenta do método da máxima descida, e ao mesmo tempo,

evitar as informações associadas as derivadas de segunda ordem, as quais são ne-

cessárias pelo método de Newton. Dessa forma, uma vez que nãoprecisa calcular

a matriz Hessiana ou a sua aproximação, o método dos gradientes conjugados é

amplamente utilizado na resolução de problemas de otimização de grande escala
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[Luenberger 1984].

• Métodos quase-Newton:é sabido que o Método de Newton é um poderoso mé-

todo, devido em sua direção de busca utilizar informações damatriz Hessiana, a

qual fornece informações úteis sobre a curvatura de uma função objetivo. No en-

tanto, em várias aplicações práticas, a avaliação computacional da matriz Hessiana

é dispendiosa, ou ainda, a mesma não está disponível em sua forma analítica. Dessa

forma, o método quase-Newton surgiu com a proposta de não calcular a matriz Hes-

siana, mas sim, realizar uma aproximação iterativa de sua inversa, reduzindo assim

o custo computacional do método de Newton e ao mesmo tempo mantendo uma

rápida taxa de convergência [Sun e Yuan 2006].

2.5.2 Métodos de Otimização Baseados em Meta-Heurísticas

Os métodos de otimização baseados em meta-heurísticas realizam a busca utilizando

heurísticas tradicionais a fim de encontrar o mínimo global dafunção objetivo. Além

disso, esses métodos possuem mecanismos que permitem a busca escapar de mínimos

locais [Gendreau e Potvin 2010]. Um Exemplo de meta-heurísticas são os algoritmos

evolutivos.

Algoritmos Evolutivos

Os algoritmos evolutivos (AEs) são algoritmos estocásticos, cuja a busca pelo melhor

valor da função objetivo é baseada em fenômenos naturais propostos por Darwin. A ideia

básica é começar com um conjunto de soluções, geralmente criados aleatoriamente, deno-

minado população. Em cada iteração, novas populações são geradas a partir do conjunto

existente, por meio da aplicação de operadores genéticos como reprodução, mutação e

seleção. O melhor conjunto de população é mantido para a iteração seguinte, em que um

novo ciclo de operações genéticas são realizadas. Assim, o algoritmo procede de uma ma-

neira evolutiva, onde os indivíduos mais aptos sobrevivem.Embora simplista do ponto de

vista de um biólogo, os algoritmos evolutivos são suficientemente complexos, no sentido

de proporcionar mecanismos de busca de uma forma adaptativae robusta [Spears 2000].

Três abordagens gerais foram desenvolvidas de forma independente:Programação

Evolutiva por Fogel L. e J (1966) com o objetivo de utilizar os conceitosde evolução no

desenvolvimento da inteligência artificial,Estratégias Evolutivaspor Rechenberg (1973)

com o objetivo de solucionar problemas de otimização de parâmetros eAlgoritmos Ge-

néticospor Goldberger (1989) e Holland (1992) com o objetivo de obter soluções com-

putacionais eficientes para problemas de otimização.
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A estrutura de qualquer método evolutivo é basicamente a mesma. As principais eta-

pas de um algoritmo evolutivo pode ser visto na figura 2.12.

Figura 2.12: Algoritmo padrão de métodos evolutivos

Geralmente, um algoritmo evolutivo inicializa a sua população aleatoriamente, em-

bora o conhecimento específico do domínio também possa ser utilizado. A avaliação

mede a aptidão de cada indivíduo, de acordo com o seu valor no ambiente em que se en-

contra, podendo ser simples como calcular uma função matemática, ou complexa, como

executar uma simulação elaborada.

A seleção dos indivíduos no Passo (3a) decide quem serão os pais, isto é, os indivíduos

com melhor aptidão são mais propensos a serem pais e terem mais filhos (indivíduos). Os

filhos são criados através de recombinação e mutação. Na recombinação, os filhos trocam

informações entre os pais, transmitindo para as novas gerações as boas propriedades das

gerações anteriores.

Na mutação, os filhos são perturbados ainda mais, com o intuito de diversificar a

população e assim terem mais chances de escapar dos mínimos locais. Os filhos são

então avaliados e finalmente uma nova população é gerada (Passo (3e)).

O processo se repete até que um critério de parada seja satisfeito, podendo esse ser um

número máximo de gerações ou qualquer outro critério que esteja intrísico ao problema.

Existem algumas características nos algoritmos evolutivos no qual seu sucesso é atri-

buído. Primeiro, os AEs trabalham com uma população em vez deum único ponto.

Assim, a probabilidade de ficar preso em um mínimo local é reduzida em comparação

com os métodos que procedem a busca ponto a ponto. Em segundo,os AES são de

fácil implementação, o que os torna muito atrativos no pontode vista computacional.
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Além disso, são adaptáveis a problemas com diversos tipos devariáveis e função objetivo

[Rangaiah 2010].

Porém, como desvantagem, os AEs podem sofrer convergência prematura em algumas

aplicações, além da existência de vários parâmetros de ajuste. Contudo, estas desvanta-

gens podem ser atenuadas adicionando procedimentos específicos para manter a diversi-

dade da população e utilizando a lista de referência dos parâmetros de ajuste disponível

na literatura para serem empregados em problemas gerais [Lacerda e Carvalho 1999].

Nesse trabalho foi utilizado Algoritmos genéticos para se obter os parâmetros ótimos

do mapa e da pose do sistema robótico. Veremos mais detalhes sobre a utilização desse

algoritmo evolutivo no próximo capítulo.

2.5.3 Métodos de Otimização Livres de Derivadas

Os métodos de otimização livres de derivadas tem se tornado uma importante e de-

safiadora área. A necessidade cada vez maior em resolver problemas de otimização nas

quais as derivadas estão indisponíveis ou disponíveis a um custo proibitivo e a crescente

complexidade na modelagem matemática são algumas das razões pelas quais a otimização

livre de derivadas é atualmente uma área de grande demanda.

O desenvolvimento de algoritmos livre de derivadas remontaaos trabalhos de Spen-

dley W. e F. (1962) com seu algoritmo baseados em simplex. Trabalhos seguintes como

os de Conn A. e P. (1996) e S. e M. (2002) tiveram um progresso significante, fornecendo

provas de convergência e incorporando o uso de modelos alternativos.

Pode-se afirmar que existem três características presentesem todos os algoritmos li-

vres de derivadas que são globalmente convergentes:

1. Os métodos incorporam mecanismos para impor que a direçãode busca seja sempre

de descida, assim como nos métodos baseados em gradientes. Além disso, combi-

nando esses mecanismos com uma possível redução do parâmetro do tamanho do

passo, a direção de descida é garantida longe do ponto estacionário do problema;

2. Os métodos devem garantir alguma forma de controle da geometria do conjunto

de pontos onde a função é avaliada. Essencialmente, essas operações asseguram

que qualquer indício de estacionariedade é de fato verdadeira. Não impor uma boa

geometria implica em falta de convergência do método;

3. Os métodos devem conduzir a sequência do parâmetro de tamanho do passo para

zero. Neste caso, o tamanho do passo possui um duplo propósito, além de contro-

lar o tamanho da área de onde a função é amostrada em torno da iteração atual, o

tamanho do passo está intimamente ligado com o critério de parada do algoritmo.
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Embora nos métodos baseados em gradientes esse tipo de terminação do algoritmo

seja prematuro e uma indicação de falha do método, talvez porque as derivadas ou

não são precisas o suficiente ou mal codificadas, nos métodos livres de derivadas

esse tipo de terminação é uma consequência implícita dos mecanismos de algorit-

mos eficazes. Desse modo, um critério de parada com base no tamanho do passo é

natural

O Método do Poliedro Flexível

Esse método faz parte da classe de otimização de funções numéricas multivariáveis,

capaz de lidar com problemas de qualquer ordem. A ordem de um problema de otimização

multivariável é o número de parâmetros da função a minimizar.

O método dos poliedros flexíveis cria um poliedro cujo númerode vértices é igual

à ordem do problema mais um e calcula o valor da função para cada um dos vértices.

A cada passo, o pior vértice é refletido em relação à face formada pelos outros vértices

(processo de REFLEXÃO) e o valor da função é calculado para este novo ponto. Se o

valor for muito bom (ou seja, menor do que todos os anteriores), anda-se mais um pouco

nesta direção e o poliedro aumenta de tamanho (processo de EXPANSÃO). Se o ponto

for ruim, o poliedro diminui de tamanho (processos de REDUÇÃO ou CONTRAÇÃO).

Se o ponto for, nem muito bom nem muito ruim, apenas a reflexão éfeita

2.6 Conclusão do Capítulo

No presente capítulo foi apresentado os conceitos necessários para entender o pro-

blema do SLAM visual e a solução que está sendo proposta. Solução esta que utilizará

métodos diretos e otimização baseada em meta-heurística livre de derivadas. Por esse

motivo foi necessário uma breve explanação sobre registro direto de imagem e métodos

de otimização. Para entender melhor o problema da localização e mapeamento simultâ-

neo (SLAM) na robótica móvel e suas abordagens, esse probelma foi tratado de forma

separada, onde falamos sobre localização e depois sobre mapeamento. Também foram

apresentadas duas técnicas de visão computacional cujos conceitos foram amplamente

utilizados no trabalho proposto. O registro direto de imagem foi utilizado no cálculo do

erro de reprojeção e a estrutura a partir do movimento foi usada para reconstrução 3D

dos pontos da imagem. No próximo capítulo vamos falar sobre as abordagens do SLAM

visual, explicando o motivo pelo qual essa abordagem está sendo muito pesquisada na

área da robótica móvel e expor o estado da arte sobre esse tema.



Capítulo 3

Desenvolvimento e Metodologia

Nesse capítulo veremos como foi desenvolvida a técnica apresentada. Inicialmente

será exposta uma visão geral do problema no qual será aplicado o sistema desenvolvido,

depois veremos como foi formulada a solução para resolver esse problema.

3.1 Caracterização do Problema

Vimos nos capítulos anteriores que um pré-requisito fundamental para um robô móvel

é a autonomia, ou seja, a capacidade de navegação em ambientes desconhecidos sem

ajuda humana. Para realizar tal tarefa, é necessário uma percepção sobre o ambiente

no qual está inserido. Então o robô precisa de sensores que possam extrair o máximo

de informações úteis sobre o ambiente ao seu redor e utilizaressas informações para se

localizar no mesmo. Acontece que a localização, mapeamentoe até mesmo a locomoção

robótica são caracterizados por incertezas e ruídos.

A abordagem clássica de SLAM Visual propõem estimar os parâmetros relativos ao

mapa e à localização do robô usando extração e correspondência de pontos característicos

das imagens. E utiliza filtros probabilísticos para tratar as incertezas presentes no sistema

robótico como um todo. Elas funcionam bem quando o robô está inserido em um ambiente

onde é possível a extração desses pontos. Na figura 3.1 retirada de [Aires 2009] está um

exemplo desse tipo de ambiente.

Esse tipo de abordagem torna o sistema restrito a certos ambientes além de exigir eta-

pas a priori de extração e correspondência de primitivas geométricas e etapas a posteriore

para formular um mapa mais rico a partir dos pontos extraídosdas imagens. Também

faz-se necessário a modelagem completa do sistema robótico, incluindo a modelagem

do erro sensorial, visto que as incertezas são tratadas com filtros probabilísticos que le-
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Figura 3.1: Ambiente de fácil extração e correspondência decaracterísticas

vam em consideração as propriedades estatísticas do ruído presente no sistema robótico e

um esquema de realimentação que utiliza as medições retornadas pelos sensores. Outro

problema da abordagem tradicional está relacionado ao número de parâmetros que são

gerados pelo sistema, estes relativos à quantidade de primitivas geométricas extraídas da

cena.

Pensando em contornar essas restrições, Silveira et al. (2008) propôs um sistema de

SLAM Visual que utiliza registro direto de imagem e métodos de otimização para estimar

os parâmetros relativos ao mapa e localização do robô. Dessaforma foi possível realizar

o SLAM sem a necessidade de extração e correspondência de primitivas geométricas,

porém o sistema fica restrito a ambientes que podem ser representados por planos ou

segmentos de planos. Além do que ele utiliza um método de otimização baseado no

gradiente, onde todo o sistema está acoplado para formar umaequação de segunda ordem

derivável. Isso torna o sistema especialista em apenas um tipo de representação, que são

os segmentos de planos.

Observa-se que ambientes externos ou internos são ricos em formas geométricas e

obstáculos que são difíceis de serem modelados por planos, como mostra a figura 3.2.

Nesses casos as abordagens existentes não funcionarão adequadamente.

Com intento de resolver esses problemas, foi desenvolvida a técnica apresentada nesta

tese de doutorado e que será explanada a seguir.

3.2 Solução Desenvolvida

A proposta desse trabalho foi desenvolver uma abordagem desacoplada de SLAM Vi-

sual totalmente livre de etapas a priori de extração, descrição e correspondência de carac-

terísticas, utilizando registro direto de imagem e métodosde otimização adequados para

estimar os parâmetros necessários. Essa abordagem não serárestrita a planos, podendo
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Figura 3.2: Exemplo de ambientes com formas geométricas nãoplanares

mapear adequadamente as diversas formas geométricas que podem aparecer na cena.

Desta forma, obteve-se um mapa com um número de parâmetros menor que os das

abordagens tradicionais. Isso porque ao se utilizar formasgeométricas mais comple-

xas, os parâmetros necessários para representar o mapa são aqueles que representam uma

forma geométrica específica e sua pose no espaço 3D. Já quandose utiliza um conjunto

de primitivas geométricas, cada uma possui no mínimo três parâmetros a serem estimados

(coordenadas espaciais).

Outra vantagem importante do sistema desenvolvido é que ao final do processo de

estimação de parâmetros podemos ter, após um processo de texturização, um mapa 3D

com textura, pronto para utilização ou manipulação, ao contrário das abordagens que uti-

lizam pontos, onde são necessárias etapas a posteriores de agrupamento ou interpolação,

refinamento e por fim a texturização, para se obter algo mais representativo.

Para ser totalmente livre da utilização de características, a ideia básica da aborda-

gem desenvolvida é estimar os parâmetros necessários através da minimização do erro de

reprojeção entre a imagem de referência transformada pelo modelo de transformação e

a imagem capturada após deslocamento do robô. Esse erro seráobtido através de uma

técnica adequada de registro direto de imagem.

O sistema desenvolvido é formado por três componentes principais e independentes:

o sistema de visão, responsável pela aquisição de imagem, que atualmente é um sistema

monocular, porém de fácil adaptação para utilizar visão estéreo ou qualquer outro; um

modelo de transformação e registro de imagem; e um componente responsável pela otimi-

zação ou estimação dos parâmetros ótimos. A figura 3.3 mostraum esquema do sistema,
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onde se pode entender a interação entre os diversos componentes.

Figura 3.3: Esquema do sistema

O modelo de transformação geométrica e registro de imagemé o componente

central do sistema. Ele receberá as imagens do sistema de visão computacional e os

parâmetros correntes do mapa e da pose do robô, com isso ele simulará uma imagem de

como deveria ser cena, de acordo com os parâmetros correntes. A comparação dessas
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imagens retornará uma medida de erro que será passada para o componente responsável

pela otimização dos parâmetros correntes.

Essa medida de erro é calculada através do método deregistro direto de imagem.

Este método utilizará apenas as intensidades de pixels paracomparar a imagem real da

cena e a imagem gerada pelo modelo de transformação, caso sejam iguais, significa que

não temos nenhum erro na estimativa dos parâmetros relativos ao mapa e posição do robô.

A figura 3.4 mostra um exemplo onde o modelo de transformação geométrica recebeu pa-

râmetros ruins, que não condizem com os parâmetros que representam a cena real, e gerou

uma cena diferente da realidade. Vale ressaltar que nesse caso, toda a cena foi conside-

rada como um plano relativo ao solo. Já a figura 3.5 mostra um caso onde os parâmetros

passados para o modelo de transformação são ótimos, logo o erro de reprojeção é mínimo.

Figura 3.4: Exemplo de uma cena gerada a partir de parâmetrosequivocados

Figura 3.5: Exemplo de uma cena gerada a partir de parâmetrosótimos

Uma das contribuições desse trabalho é de que o sistema desenvolvido não ficou res-

trito a representações planares da cena, então o modelo de transformação geométrica foi
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flexibilizado para funcionar bem com outras formas geométricas. Como já foi dito, ele

terá como entrada a imagem de referência e os parâmetros de transformação e dependendo

da forma geométrica que estará sendo utilizada, o modelo deve ser capaz de calcular como

os pixels da imagem de referência devem ser projetados em outro ponto de vista de acordo

com a forma geométrica que representa a região de interesse da cena. Por esse motivo ele

foi implementado de forma modular para que seja possível testar várias parametrizações

de formas geométricas sem necessidade de grandes mudanças no código ou na matemá-

tica envolvida.

O método de registro direto de imagem também deve ser modificado para se adequar à

essa situação, pois o registro direto de imagem tradicionalfunciona muito bem quando se

trata de planos, pois um plano está sujeito a oclusão de pixels apenas no caso de rotações

muito agudas que transforme o plano em uma reta (figura 3.6). Essas rotações fogem

totalmente às restrições físicas do problema.

Figura 3.6: Transformações (T1,T2 e T3) que causam oclusão de pixels

Então foram necessárias algumas modificações para abordar os problemas que ocor-

rem ao se utilizar formas geométricas mais complexas, onde enfrentamos o problema de

perda e de oclusão de pixels. Esse problema deve ser tratado epode até ser utilizado no

processo de otimização. Um exemplo é quando se trata de uma esfera, sabe-se que ao

mudar o ponto de vista dessa forma geométrica ocorre uma perda gradual de pixels que se

encontram nas extremidades da mesma. Isso pode ser utilizado para refinar os parâmetros

estimados. A figura 3.7 exemplifica essa situação, onde a região em vermelho representa

os pixels que deixaram de aparecer na imagem após o deslocamento e a região em verde

representa os pixels que passaram a aparecer.

O fato do sistema ser formado por componentes independentes(como mostra a figura

3.3), ao contrário dos trabalhos encontrados na literatura, torna possível também a uti-

lização de várias técnicas de otimização. Então foram testados várias técnicas baseadas
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Figura 3.7: Exemplo de pixels que desaparecem ou aparecem deacordo com o desloca-
mento da câmera

em em Meta-Heurísticas (seção 2.5.2) e livres de derivadas (seção 2.5.3). Nesses testes

a técnica que retornou melhores resultados foi um Algoritmos Evolutivo (seção 2.5.2)

conhecido como Algoritmo Genético.

3.3 Metodologia

Nessa seção veremos como foi implementado o sistema, do ponto de vista matemático

e as convenções utilizadas.

Na primeira versão do sistema foi considerado que o mundo é formado por planos.

Assim garante-se que o mesmo pixel sempre aparecerá em dois pontos de vistas diferentes

da mesma cena, ou seja não há perda de informação. Além de que épossível parametrizar

planos com apenas três parâmetros. No sistema proposto foi utilizada a menor distância

entre o plano e a origem do sistema e dois ângulos (ver figura 3.8).

Figura 3.8: Parametrização do plano

O objetivo principal da técnica implementada é: a partir de imagens capturadas da

cena, obter um vetor de parâmetros ótimos[x y z Rx Ry Rzρ α β]T , onde os seis primeiros
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parâmetros representam a localização do robô no espaço 3D, consequentemente, o des-

locamentos do mesmo e os três últimos representam a forma geométrica em questão(o

mapa).

Após o primeiro deslocamento do robô no espaço, teremos duasimagens obtidas pelo

sistema de visão computacional: a primeira capturadas antes (imagem de referência) e

a segunda depois deste certo deslocamento. na imagem de referência são selecionadas

regiões de interesse que representam formas geométricas nomundo 3D (que nesta versão

do sistema são os segmentos de planos). Já o método de otimização é responsável por

gerar um vetor de parâmetros iniciais para limitar o espaço de busca. Para isso utiliza-

se os sinais de controle enviados para o robô, ou seja, caso a ordem seja que o robô se

desloque 2cm no eixo x, então o espaço de busca se restringe àsproximidades daquele

ponto. Esses parâmetros são chamados de parâmetros correntes.

Então, tendo as duas imagens, as regiões de interesse e um vetor de parâmetros cor-

rentes, o módulo responsável pela transformação geométrica e registro de imagem entra

em ação com objetivo de testar os parâmetros e retornar um erro de reprojeção. Quando

esse erro for mínimo significa que aqueles parâmetros correntes passados pelo método de

otimização representam o vetor de parâmetros ótimos[x y z Rx Ry Rzρ α β]T .

Então sejaR uma região na imagem de referência que representa um segmento de

plano no mundo, o modelo de transformação é capaz de calculara projeçãoP∗ de cada

pixel P de acordo com certos parâmetros correntes, que possivelmente representam o

plano e o deslocamento da câmera. Como se trata de regiões planares a matriz de Ho-

mografia soluciona esse problema, porém a proposta desse trabalho é utilizar um modelo

de transformação que trate várias formas geométricas, por esse motivo esse módulo foi

implementado em seis componentes separados:

O primeiro componenteé responsável por uma transformação 2D para 2D, onde a

inversa da matriz de parâmetros intrínsecos é aplicada emP, que está em coordenadas de

pixel [u v 1]T , para obter[Ximg1 Yimg1 1]T que está em coordenadas da imagem. Nota-se

que todas as coordenadas serão expressas em coordenadas homogêneas.
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(3.1)

OndeK−1 é a inversa da matriz de parâmetros intrínsecos.

O segundo componenteé responsável por uma transformação 2D para 3D, onde

calcula-se quais são as coordenadas 3D deP em relação à câmera. Em outras palavras:
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qual a projeção no mundo 3D do pontoP. Esse é o componente principal do modelo. É

importante salientar que um ponto em uma imagem 2D representa uma infinidade de pon-

tos no mundo (uma reta). Então será necessário um cálculo de interseção entre essa reta,

que representa as infinitas possibilidades de projeção e a forma geométrica que representa

a cena. Como estamos considerando que o mundo é formado por planos, utilizaremos as

equações paramétricas que representam segmentos de planosno espaço 3D. De acordo a

convenção representada na figura 3.8 obtemos as seguintes equações:
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(3.2)

Ondeρ representa o segmento de reta relativo à menor distância entre o plano e a

origem, α representa o ângulo formado entreρ e o plano XZ eβ representa o ângulo

formado entre a projeção deρ no plano XZ e o eixo Z.

Para se obter as coordenadas 3D deP basta calcular a interseção entre reta que passa

pela posição da câmera e pelo ponto[Ximg1 Yimg1 Zimg1]
T com o suposto plano no mundo.

Essa interseção, descrita na equação abaixo, nos dará as coordenadas[Xc1 Yc1 Zc1]
T que é

a representação deP em coordenadas 3D da câmera.
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(3.3)

Onde [Ximg1 Yimg1 Zimg1]
Te[PXcamPYcamPZcam]

T representam os 2 pontos da reta,α, β , ρ, λ1 eλ2

são os parâmetros do plano eλr é um escalar. Após resolver este sistema de equações li-

neares, obteremos os valores deλ1 eλ2, bastando substituí-los na equações paramétricas

3.2 para obter[Xc1 Yc1 Zc1]
t .
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Xc1 = ρ.cos(α).sin(β)+λ1.sin(α)sin(β)+λ2.(1−cos2(α).(1−cos(β))) (3.4)

Yc1 =−ρ.sin(α)+λ1∗cos(α)+λ2.sin(α).cos(α).sin(β).(1−cos(β)) (3.5)

Zc1 = ρ.cos(α).cos(β)+λ1.sin(α).cos(β)−λ2.sin(β) (3.6)

É importante salientar que os parâmetros que representam o plano no mundo (o mapa)

não são conhecidos nesse momento, utiliza-se os parâmetroscorrentes passados pelo mé-

todo de otimização. Parâmetros esses que podem representarcom exatidão a cena ou

não.

O terceiro componenteé uma transformação homogênea que representa os parâme-

tros extrínsecos da câmera. O objetivo é, obter[X Y Z]t que é a coordenada deP em

relação ao referencial do mundo, pois até então a coordenadadeste ponto estava repre-

sentada em relação ao referencial da câmera.
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(3.7)

Nota-se que o primeiro, segundo e terceiro componente, são responsáveis pela obten-

ção das coordenadas[X Y Z]T , que é a projeção 3D do pixelP no plano (forma geométrica

utilizada para representar a cena). Os próximos três componentes serão responsáveis por

calcular como será a projeção desse ponto na nova imagem obtida após o deslocamento

do robô.

Como podemos notar na figura 2.8, a forma como a cena será vista na próxima ima-

gem depende totalmente de qual foi o deslocamento da câmera.Então precisamos dos

parâmetros que representam esse deslocamento da câmera (deslocamento do robô). Caso

esse deslocamento seja dado como conhecido o problema se torna o mapeamento do am-

biente, caso contrário continua sendo um problema de SLAM, onde tanto os parâmetros

do mapa como o do deslocamento (localização) devem ser estimados.

O quarto componente representa o deslocamento que ocorreu na câmera através

de uma transformação homogênea com os seis parâmetros, ondetrês deles representam

a rotação ocorrida e os outros três representam o deslocamento ocorrido. Partindo de

[X Y Z]T , obtemos[Xc2 Yc2 Zc2]
T que é representação deP em coordenadas 3D da câmera
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depois do deslocamento. Em outras palavras: voltamos a ter acoordenada do ponto em

relação à câmera, mas agora a câmera sofreu um deslocamento,representando o desloca-

mento do robô no espaço 3D. Modelamos isso através de uma transformação homogênea.
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(3.8)

Oquinto componenteé responsável por uma transformação 3D para 2D, onde através

do modelo pinhole de projeção obtemos[Ximg2 Yimg2 1]T . A distância focal é representada

por f .

Ximg2 = f .(Xc2/Zc2) (3.9)

Yimg2 = f .(Yc2/Zc2) (3.10)

No sexto componenteé aplicada a matriz de parâmetros intrínsecos para obter as

coordenadas[u
′

v
′

1]t deP∗ que é a projeção deP no outro ponto de vista de acordo com

os supostos parâmetros do plano e do deslocamento da câmera.
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(3.11)

Então ao final destas seis etapas, temos a coordenada de pixel[u
′

v
′

1]t da projeçãoP∗

que é onde o pixelP deverá aparecer no outro ponto de vista de acordo com os supostos

parâmetros do plano e do deslocamento da câmera passados para o modelo de transfor-

mação. Note que foi calculado a projeção de apenas um pixel, então é necessário calcular

essa projeção para todos os pixels da região de interesse.

Agora entra em ação o registro direto de imagem. Caso os parâmetros passados repre-

sentem perfeitamente tanto o plano (mapa) como o deslocamento da câmera (localização),

então a diferença entre a intensidade do pixel na coordenadadeP∗ da imagem capturada

após o deslocamento real e a intensidade do pixelP da imagem de referência deve ser

próxima a zero. Isso significa que o modelo de transformação,usando os parâmetros cor-

rentes, gerou a transformação que representa o movimento real do robô e os parâmetros

corretos do mapa.
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Quando essa diferença de intensidade for calculada para todos os pixels de uma certa

região da imagem ela é conhecida comoerro de reprojeção. Deve ser realizada uma

varredura na região de interesse na imagem de referência, calculando o erro de reprojeção

entre a projeção obtida pelo modelo de transformação e a imagem real capturada pelo

robô após o deslocamento.

As figuras 3.10 e 3.9 mostram exemplos de parâmetros que geraram um grande erro

e um pequeno erro de reprojeção, respectivamente. As regiões em vermelho representam

as regiões de interesse.

Figura 3.9: Exemplo de péssimos parâmetros que geraram um grande erro.

Figura 3.10: Exemplpo de bons parâmetros que geraram um erropequeno.

É importante salientar que podemos ter mais de uma região de interesse na imagem

de referência, Então as etapas descritas acima devem ser repetidas para cada região.

Segunda versão do sistema

Na primeira versão do sistema proposto considera-se que o mundo é formado por

segmentos de planos, o que representa uma das restrições à serem contornadas nesse

trabalho. Com esse intúito o modelo de transformação geométrica foi implementado de

tal forma que é possível mudar as equações paramétricas que representam o mapa sem

grandes alterações no sistema.

Na segunda versão do sistema ocorreu a expansão desse modelopara tratar tanto pla-

nos como esferóides. Se classificarmos as possívels formas de representação do mundo
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por complexidade, como mostra a figura 3.11, partimos da forma mais simples: o ponto,

depois temos a reta, depois o plano e a próxima forma em grau decomplexidade é um

esferóide.

Figura 3.11: Evolução em termos de complexidade das diversas formas de representação

do mundo.

A alteração principal encontra-se nosegundo componentedo modelo de transforma-

ção. Observa-se que na primeira versão foi calculada a interseção da reta que passava pela

posição da câmera e pelo ponto[Ximg1 Yimg1 Zimg1]
T com o plano de parâmetrosα, β , ρ.

Então é necessário acrescentar as equações paramétricas que representem um esferóide

no mundo 3D e alterar o cálculo da interseção. Também temos a adição de um parâmetro

no vetor de parâmetros, que representa o raio do esferóide:[x y z Rx Ry Rzρ α β R]T

O primeiro passo para fazer com que o sistema funcione com essa nova forma ge-

ométrica foi obter a parametrização geométrica da mesma. Ficou convencionado que o

esferóide seria representado por uma distância e dois ângulo até o seu centro, um raio e

dois ângulos de atuação como mostra a figura 3.12.

Figura 3.12: Parametrização do esferóide
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De acordo com essa convenção obteve-se as seguintes equações paramétricas:
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(3.12)

OndeR representa o raio da esfera;φ e θ representam os ângulos de atuação desse

raio, ou seja, delimitam o pedaço da esfera que está sendo utilizado (esferóide). Já os

parâmetrosρ α e β representam o centro da esfera em coordenadas polares, ou seja, uma

distância e dois ângulos.

O próximo passo é calcular a interseção entre a reta que passapela posição da câmera

e pelo ponto[Ximg1 Yimg1 Zimg1]
T com o esferóide parametrizado seguindo as convenções

adotadas. Essa interseção é representada pelas equações abaixo:

Xcam−ρ.cos(α).sin(β) =−Ximg1.λr +R.cos(φ).sin(θ) (3.13)

Ycam+ρ.sin(α) =−Yimg1.λr −R.sin(φ) (3.14)

Zcam−ρ.cos(α).cos(β) =−Zimg1.λr +R.cos(φ).cos(θ) (3.15)

Ondeλr , φ e θ são as icógnitas a serem calculadas. Os demais parâmetros são

conhecidos nessa etapa (parâmetros correntes passados pela otimização) e representam o

centro da esfera (ρ, α e β) e o raio (R).

Tendo calculadoφ e θ, basta substituir nas equações abaixo para obter as coordenadas

3D [X Y Z 1]t do ponto de interseção.

X = R.cos(φ).sin(θ)−ρ.cos(α).sin(β) (3.16)

Y =−R.sin(φ)+ρ.sin(α) (3.17)

Z = R.cos(φ).cos(θ)−ρ.cos(α).cos(β) (3.18)

É importante notar que quando estamos tratando diferentes pontos de vistas de uma

esfera ou esferóide, após deslocamentos de translação ou rotação da câmera, percebe-

se que há uma perda natural de pixels na borda oposta ao movimento da câmera e o

surgimento de pixels novos na outra borda. Em outras palavras, Imagine uma bola de

futebol na frente de uma câmera. Caso a câmera se desloque paradireita alguns pixels

da parte esquerda dessa bola não aparecerão na próxima imagem, enquanto que alguns

pixels da parte direita da bola, que não apareceram no primeiro ponto de vista, passaram

a aparecer. A figura 3.13, repetida propositalmente, mostraum exemplo do que foi dito,
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onde a região em vermelho representa os pixels que deixaram de aparecer na imagem

após deslocamento e a região em verde mostra os pixels que passaram a aparecer.

Figura 3.13: Exemplo de pixels que desaparecem ou aparecem de acordo com o desloca-
mento da câmera.

Esse problema foi tratado pelo modelo de transformação e registro de imagem, pois

os pixels que desaparecem são automaticamente excluídos daetapa de registro de ima-

gem. Espera-se, futuramente, utilizar esses pixels para refinar as estimativas obtidas pelo

sistema. Uma possível forma de conseguir isso é pensar que o número de pixels que

deixaram de aparecer no próximo ponto de vista pode dizer algo sobre o tamanho do

esferóide ou sobre o deslocamento da câmera.

Esses pixels que desaparecem são fácilmente obtidos através do segundo componente

do modelo de transformação, onde é realizado o calculo da interseção: os casos onde não

ocorrem a interseção podem representar um pixel que deixou de aparecer. O desafio é

identificar o pixel que deixou de aparecer pela oclusão ou poralguma falha na captura da

próxima imagem.

Outro problema a ser tratado futuramente é sobre a seleção automática de regiões de

interesse na imagem. Selecionar qual parte da imagem representa um plano, uma es-

fera ou outra forma geométrica no mundo real, sem extração decaracterísticas, não é um

trabalho trivial. Uma possível solução é dividir a imagem emquadrículas e rejeitar aque-

las que não possuem textura. Depois, sabendo-se o deslocamento da câmera, o modelo

calcula o erro de reprojeção de cada quadrícula. Aquelas quetiverem um erro alto são

rejeitadas. As que tiverem um erro aceitável são consideradas representações da forma

geométrica utilizada no modelo. Por fim, as que tiverem um erro médio serão subdividi-

das em quadrículas menores e o calculo é refeito. No final sobra apenas a parte da imagem

que representa a forma geométrica em questão. É notável que quanto mais complexas as

formas geométricas utilizadas mais problemas devem ser tratados.
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3.4 Conclusão do capítulo

Vimos nesse capítulo qual o problema que o presente trabalhopropõe resolver e como

se pretende resolver esse problema. A solução encontrada foi implementar uma nova téc-

nica de SLAM Visual que, além de ser livre das etapas de extração e correspondência

de características, é extremamente versátil sendo capaz dese adequar à diferentes situa-

ções, tanto na questão da forma geométrica utilizada para representar a cena, como nos

algoritmos de otimização que melhor se adequam em cada situação.

Foram apresentadas uma metodologia e as duas versões do sistema desenvolvido, que

foram implementadas e testada com sucesso, provando que os principais objetivos dessa

tese foram atingidos.

Os resultados dos testes realizados serão expostos no próximo capítulo.



Capítulo 4

Resultados Experimentais

O objetivo desse capítulo é comprovar, através da exposiçãodos resultados obtidos, a

flexibilidade do sistema implementado em diversos ambientes e mostrar que, pelo fato do

sistema ser desacoplado, foi possível testar vários métodos de otimização e alterá-lo para

funcionar com várias formas geométricas.

4.1 Informações Preliminares

Os experimentos que veremos nesse capítulo foram realizados em ambientes controla-

dos. Veremos os resultados das duas verões do sistema, com planos e esferoides, provando

assim a versatilidade da técnica desenvolvida.

Todos os testes foram realizados com imagens capturadas manualmente, simulando

um deslocamento de um robô no espaço 3D. Nos ambientes de teste se conhecem os

parâmetros que representam o deslocamento da câmera e os parâmetros do mapa. Assim

é possível ter um controle maior sobre o experimento e fazer um comparativo entre o

que se sabe e o que o sistema nos retornou. Em alguns testes, para simular um caso

real, essas informações foram desconsideradas. Ao invés disso foi utilizado um sinal

de controle fictício com erros implícitos para simular um caso real de um robô móvel

recebendo comandos de deslocamentos no ambiente desconhecido. Esses erros implícitos

representam, por exemplo, um deslizamento da roda do robô.

Esses sinais de controles são utilizados pelo método de otimização para estabelecer a

inicialização e os limites do espaço de busca dos parâmetrosque representam a pose do

robô. Em outras palavras, caso o comando seja para o robô se deslocar cinco centímetros

para esquerda, o espaço de busca da otimização será nas redondezas daquele ponto.

Foram realizados vários tipos de experimentos: com imagenssintéticas para se obser-
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var dados como tempo de processamento, outros com sequências capturadas em ambien-

tes internos e depois com sequências de ambientes externos.Na figura 4.1 pode ser visto

alguns frames dessas sequências. Também foram realizados experimentos para analisar o

quanto de precisão se perde ao se reduzir o número de regiões de interesse selecionados

na imagem de referência. Por fim um experimento compara os resultados obtidos com a

técnica desenvolvida nesse trabalho e uma técnica já consagrada na literatura.

Figura 4.1: Alguns frames das sequências de imagens utilizada nos testes.

Em cada situação foram aplicados três métodos de otimização(Levenberg-Marquadt,

Algoritmo Genético e Poliedro Flexíveis) e analisados ondecada um se adéqua melhor,

levando em conta a precisão e o tempo de processamento. Os parâmetros utilizados nos

algoritmos de otimização foram:

• No algoritmo genético foi utilizada uma população de 50 indivíduos com uma taxa

de mutação de 15% , de sobrevivência de 5% e o critério de parada foi de 100

gerações ou uma diferença de 0.9 entre o valor do melhor e piorindivíduo;

• No poliedro flexível, as taxas de reflexão, expansão, reduçãoe contração foram de

1 , 1.5 , 0.5 e 0.5 respectivamente e o critério de parada foi quando a distância entre

o melhor e pior vértice for menor que 0.1;

• No método de Levenberg-Marquadt foi fixado o critério de parada de quando a

diferença entre o valor da função em uma iteração e o valor na iteração passada for

menor que 0,1.

Em testes preliminares com imagens sintéticas monocromáticas, foram testados, inú-

meras vezes, os algoritmos: Levenberg-Marquadt, algoritmo genético e poliedros flexí-

veis, com objetivo de obter as médias do tempo e do número de iterações que cada um

leva para atingir o mínimo global. (tabela 4.1).

A partir desse teste preliminar constatou-se que a utilização de algoritmos genéticos

nos fornece bons resultados, provavelmente, devido ao fatode ser robusto aos mínimos
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Tabela 4.1: Valores médios do número de iterações, tempo em milisegundos e da função
minimizada.

Métodos Iterações Tempo Valor da função

PoliedrosF. 126,591 16,481 1,234
A.Geneticos 90,712 689,931 0,291
LevenbergM. 44,806 6,072 3,112

locais, porém seu tempo de processamento é muito alto. Os métodos do poliedro flexível

e Levenberg-Marquadt se mostraram eficientes do ponto de vista computacional, mas não

apresentaram resultados precisos devido ao fato de serem mais suscetíveis aos mínimos

locais.

A seguir foram realizados testes com imagens reais de ambientes internos e externos e

em ambos os testes é feita uma comparação entre o movimento estimado e o movimento

conhecido da câmera (entre o mapa estimado e o mapa conhecido).

Ficou convencionado que o sistema de referência da câmera ficaria como exposto na

figura 4.2, com eixo Z saindo da câmera para a cena e os respectivos eixos obedecendo a

regra da mão direita.

Figura 4.2: Sistema de referência da câmera.

4.2 Experimentos

Nesta seção encontraremos uma explicação sobre os experimentos realizados. De-

vido ao grande número de imagens, gráficos e tabelas, explicaremos cada experimento de

forma separada e na próxima seção, serão expostos os resultados de cada um.
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4.2.1 Experimento 1: Teste em Ambiente Interno

Nesse experimento os testes foram realizados em um ambienteinterno e foi utilizada

uma câmera não calibrada. É importante frisar que o fato da câmera não ser calibrada,

nos retorna medidas de deslocamento em unidades de pixels. Acalibração da câmera

apenas converterá essas unidades para centímetros.A figura4.3 mostra o ambiente onde

foi realizado o teste. As regiões em vermelho representam asregiões de interesse.

Figura 4.3: Ambiente de teste do experimento 1.

4.2.2 Experimento 2: Teste em Ambiente Interno 2

Figura 4.4: Ambiente de Teste do Experimento 2.

O experimento 2 foi realizado em outro ambiente interno (figura 4.4), diferente do

primeiro experimento, onde o movimento predominante são translações no eixo x, o mo-

vimento predominante ocorreu ao logo do eixo z.
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4.2.3 Experimento 3: Teste em Ambiente Externo

Figura 4.5: Ambiente externo com as respectivas regiões de interesse.

Agora o teste foi realizado em um ambientes externo (figura 4.5), onde as mudanças

na iluminação podem atrapalhar a estimação dos parâmetros.Também foi utilizada uma

câmera não calibrada e assim como no experimento 1, os ângulode rolagem (em torno

do eixo z), arfagem (em torno do eixo x) variaram de forma pouco significativa e por esse

motivo não serão expostas.

4.2.4 Experimento 4: Teste em ambiente Externo 2

Figura 4.6: Segundo ambiente externo e as regiões de interesse.

Esse experimento ocorreu em outro ambiente externo e assim como no caso anterior

temos o problema da mudança de iluminação. A diferença entreo experimento 3 e 4 está
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na seleção de um segmento de plano que pertence à um plano diferente dos demais.O solo

nesse experimento é mais homogêneo que no experimento anterior, provocando assim

poucas variações nos ângulo de rolagem (em torno do eixo z), earfagem (em torno do

eixo x)

4.2.5 Experimento 5: Teste Alternando o número de Regiões

Notou-se nos experimentos anteriores uma carga computacional muito grande, então

nesse experimento foi testado uma diminuição gradativa dasregiões de interesse e os

resultados foram comparados.

Neste experimento foram utilizados os dados do segundo ambiente externo (figura

4.6) e o método de otimização utilizado foi o Algoritmo genético com uma população de

50 indivíduos com uma taxa de mutação de 15% , de sobrevivência de 5% e um critério

de parada foi de 100 gerações ou uma diferença de 0.9 entre o valor do melhor e pior indi-

víduo; O objetivo foi analisar como a precisão na estimativade parâmetros é prejudicada

com um número reduzido de regiões.

4.2.6 Experimento 6: Segunda Versão do sistema

Neste experimento foi testado a segunda versão do sistema, onde uma nova forma

geométrica foi adicionada.

Nessa versão o sistema foi expandido para funcionar tanto com segmentos de planos,

como com pedaços de esferas. Os testes foram realizados em umambiente controlado,

onde os parâmetros que representam o deslocamento da câmerasão conhecidos e têm-se

uma idéia sobre os parâmetros que representam o mapa. As figura 4.7 e 4.8 mostram o

ambiente de teste.

Figura 4.7: Imagem de referência Figura 4.8: Imagem deslocada
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Nesse experimento utilizou-se as informações a priori sobre o deslocamento da câ-

mera, ou seja, apenas os parâmetros relativos ao mapa foram estimados. Outra modifi-

cação em relação ao primeiro experimento está no fato de que foi utilizado apenas um

deslocamento de câmera (duas imagens). O objetivo principal desse experimento foi tes-

tar se o sistema seria capaz de estimar os parâmetros da esfera presente na cena. A figura

4.9 mostra as regiões da imagem que foram utilizadas para estimar os parâmetros neces-

sários.

Figura 4.9: Regiões de interesse em vermelho

Como se observa na figura 4.9 foram selecionadas quatro regiões para registro. A

região 1 representa um pedaço de esfera ou calota e deve ser descrito por seis parâme-

tros: três relativos ao centro (uma distância e dois ângulos) que descrevem a posição e

orientação da esfera no espaço e três relativos ao formato e tamanho da calota (um raio

e dois ângulos). As demais regiões selecionadas representam segmentos dos planos vis-

tos na cena e devem ser descritos por cinco parâmetros: três descrevem o plano de forma

única (uma distância e dois ângulos) e dois descrevem as dimensões do segmento de plano

utilizado.

Nesse experimento a câmera não foi calibrada, retonado a medidas em pixels ao invés

de centímetros e a origem do sistema de coordenada do mapa (mundo 3D) foi colocado

na primeira posição de câmera, que capturou a imagem de referência. Também vale res-

saltar que os dois parâmetros que representam o formato da calota (φ e θ) e os dois que

representam o tamanho dos segmentos de plano (λ1 e λ2) não são estimados pelo algo-

ritmo de otimização. Eles são calculados na etapa da interseção no segundo componente

do modelo de transformação.
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4.2.7 Experimento 7: Comparando com uma técnica consagrada

Nesse último experimento houve uma comparação de resultados. Os mesmo dados

foram passados, tanto para a técnica desenvolvida no presente trabalho quanto para uma

técnica já consagrada na literatura e implementada com objetivo de realizar esse expe-

rimento. Para isso o sistema de otimização foi implementadoconforme foi apresentado

no trabalho de Silveira et al. (2009), onde gerou-se uma equação derivável a partir dos

parâmetros de transformação geométrica da cena, utilizando conceitos da algébra de Lie

[Warner 1987].

A maior diferença encontra-se na forma como os parâmetros ótimos são obtidos. A

técnica já consagrada na literatura ultiliza apenas segmentos de plano, tornando possíveis

a modelagem do sistema em uma equação derivável e então aplica um procedimento não

linear de otimização. Basicamente a função custo foi desenvolvida em série de Taylor,

permitindo escrevê-la como um problema de mínimos quadrados linear.

O experimento ocorreu em um ambiente onde temos um terço das regiões de interesse

representando esferóides. sabemos quais foram os deslocamentos ocorridos e também

quais são os parâmetros que representam as regiões de interesse. A figura 4.10 mostra o

ambiente de teste e as regiões de interesse:

Figura 4.10: Regiões selecionadas para processo de estimação
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4.3 Resultados

4.3.1 Resultados Experimento 1

O experimento 1 foi realizado em um ambiente interno (Figura4.3). Foram testados

os 3 métodos de otimização propostos e os gráficos do deslocamento do robô no espaço e

as variações do ângulo de guinada em radianos podem ser vistos nas figuras 4.11, 4.12 e

4.13.

Não houveram variações significativas nos ângulos de rolagem (em torno do eixo z),

e arfagem (em torno do eixo x) e no deslocamento em y, visto queo piso do ambiente é

plano.

Em relação ao mapa, foi calculado uma média entre os parâmetros das três regiões.

Isso porque sabe-se que as três regiões fazem parte do mesmo plano e obteve-se os se-

guintes parâmetros:α = 0.0004, β = 0.0001 e ρ = 373, ondeα é o ângulo entreρ e o

eixo z da câmera;β é o ângulo entre a projeçãoρ no plano xz e o eixo z da câmera eρ é

a menor distância entre o plano e a origem do sistema.

Os parâmetros que descrevem o tamanho do segmento de plano (λ1 e λ2) não são

estimados. Eles são calculados no segundo compontente do modelo de transformação,

quando é feito o calculo da interseção.

A tabela 4.2 mostra as melhores estimativas, obtidas quandose utilizou algoritmos ge-

néticos, para cada segmento de plano. Os valores esperados foram obtidos manualmente

usando o modelo de transformação geométrica.

Tabela 4.2: Valores dos parâmetros de cada segmento de planodo experimento 1.

Planos α β ρ

Regio1 0.0009 0.0002 377

Regio2 0.0004 0.0005 370

Regio3 0.0001 −0.0003 376

Valoresperado1 0.0008 0.0000 373

Valoresperado2 0.0006 0.0001 373

Valoresperado3 0.0003 0.0000 373
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Figura 4.11: Resultados obtidos com Algo-
ritmo genéticos.

Figura 4.12: Resultados obtidos com poliedros
flexíveis.

Figura 4.13: Resultados obtidos com Levenberg-Marquadt.

4.3.2 Resultados do Experimento 2

O experimento 2 também foi realizado em um ambiente interno (4.4) e o movimento

predominante é ao longo do eixo z, porém nesse teste foi utilizada uma câmera calibrada.

Isso nos retornas informações métricas sobre o deslocamento do robô. Os resultados

estão aprentados nas figuras 4.14, 4.15 e 4.16, onde encontram-se os gráficos do desloca-

mento do robô no espaço e as variações do ângulo de guinada. Osmelhores parâmetros
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estimados do mapa encontram-se na tabela 4.7.

Figura 4.14: Resultados obtidos com Algoritmo Genético.

Figura 4.15: Resultados obtidos com Poliedro Flexível.
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Figura 4.16: Resultados obtidos com Levenberg-Marquadt.

Tabela 4.3: Valores dos parâmetros de cada segmento de planodo experimento 2.

Planos α β ρ

Regio1 0.0008 −0.0002 754

Regio2 0.0000 −0.0005 753

Regio3 −0.0001 0.0011 756

Regio4 −0.0002 0.0003 754

Valoresperado1 0.0008 −0.0001 745

Valoresperado2 0.0006 −0.0002 742

Valoresperado3 0.0000 0.0009 755

Valoresperado4 −0.0003 0.0004 747

4.3.3 Resultado do Experimento 3

O experimento 3 foi realizado em um abiente externo (figura 4.5), sujeito à imper-

feições do solo e mudanças de iluminação. Nas figuras 4.18, 4.19 e 4.17 encontram-se

os gráficos do deslocamento do robô e na tabela 4.4 encontra-se os parâmetros do mapa

estimados por cada método de otimização de forma separada.
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Tabela 4.4: Valores dos parâmetros de cada segmento de planodo experimento 3.

Métodos α β ρ

PoliedrosF.plano1 0.0091 −0.0126 822

PoliedrosF.plano2 0.0116 0.0127 758

PoliedrosF.plano3 −0.0012 0.0421 751

A.Geneticosplano1 0.0002 −0.06212 855

A.Geneticosplano2 −0.0001 0.0035 778

A.Geneticosplano3 0.0007 0.0002 779

LevenbergM.plano1 −0.0231 −0.4912 654

LevenbergM.plano2 0.0218 0.0522 738

LevenbergM.plano3 0.0126 0.0311 738

Valoresperadodoplano1 0.0002 −0.0600 850

Valoresperadodoplano2 0.0002 0.0030 785

Valoresperadodoplano3 0.0000 0.0003 785

Figura 4.17: Resultados obtidos com Levenberg-Marquadt.
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Figura 4.18: Resultados obtidos com Al-

goritmo genéticos.
Figura 4.19: Resultados obtidos com poli-

edros flexíveis.

4.3.4 Resultados do Experimento 4

O experimento 4 também foi realizado em ambiente externo, com solo mais homogê-

neo e menos texturas na cena. Nas figuras 4.20, 4.21 e 4.22 encontram-se os gráficos do

deslocamento do robô no espaço e as variações do ângulo de guinada em radianos. Na

tabela 4.5 encontra-se os parâmetros estimados do mapa.
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Figura 4.20: Resultados obtidos com Algoritmo Genético.

Figura 4.21: Resultados obtidos com Poliedro Flexível.

Figura 4.22: Resultados obtidos com Levenberg-Marquadt.
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Tabela 4.5: Valores dos parâmetros de cada segmento de planodo experimento 4.

Métodos α β ρ

PoliedrosF.plano1 0.0121 −0.0721 1222

PoliedrosF.plano2 0.0017 0.0241 722

PoliedrosF.plano3 0.0113 0.0282 721

PoliedrosF.plano4 0.0051 0.0421 732

A.Geneticosplano1 0.0034 −0.0522 1022

A.Geneticosplano2 0.0021 −0.0011 822

A.Geneticosplano3 0.0012 0.0301 823

A.Geneticosplano4 0.0032 0.0398 824

Valoresperadodoplano1 0.0000 −0.0020 1014

Valoresperadodoplano2 0.0000 0.0000 825

Valoresperadodoplano3 0.0001 0.0030 827

Valoresperadodoplano4 0.0000 0.0040 829

4.3.5 Resultados do Experimento 5

Neste experimento foi testado a precisão do sistema quando se altera o número de

regiões de interesse. O resultado desse teste encontra-se nas figuras 4.23, 4.24, e na

tabela 4.6 encontra-se um comparativo do tempo (em milissegundos) de convergência do

algoritmo em cada teste com números diferentes de regiões.

Tabela 4.6: Tempo médio de convergência do algoritmo em cadasituação.

N. de regiões tempo médio de convergência

1Regiao 231.1

2Regioes 489.6

3Regioes 1052.3

4Regioes 2592.1
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Figura 4.23: Resultados obtidos com diferentes números de regiões.

Figura 4.24: Resultados obtidos com diferentes números de regiões no mesmo gráfico.
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4.3.6 Resultados do Experimento 6

Neste experimento, adicionou-se regiões de interesse que representam esferoides no

mundo real. O objetivo foi validar a flexibilidade do sistemadesenvolvido, ou seja, ele

deve funcionar tanto com regiões planares como com regiões esféricas.

O sistema conseguiu estimar, tanto o deslocamento, quanto os parâmetros relativos

às regiões de interesse. Os resultados obtidos foram os seguintes: Em relação à esfera

obteve-se que o centro é representado pelos parâmetros:ρ = 399, α = 0.0001 e beta=

−0.0002; e o raio foi estimado emR= 65.

Assim como na primeira versão, os dois parâmetros que representam o formato da

calota (φ e θ) e os dois que representam o tamanho dos segmentos de plano (λ1 e λ2) não

são estimados pelo algoritmo de otimização. Eles são calculados na etapa da interseção

no segundo componente do modelo de transformação.

Em relação ao plano representado pela região 2 obteve-se os seguintes parâmetros:

α = 0.0002, β = −0.0001 e ρ = 332. Já o plano representado pela regiões 3 não

teve resultado convicente, pois o algoritmo de otimização não convergiu e muitas vezes

retornava o valor inicial de busca. Isso pode ser explicado pela falta de textura presente

na mesma. O plano representado pela região 4 também teve problemas de convergência,

porém em algumas ocasiões o algoritmo retornou os seguintesparâmetros (em média):

α =−0.0020, β = 0.0014 e ρ = 298. A tabela 4.7 resume os parâmetros estimados pelo

sistema proposto. Os valores esperados foram obtidos manualmente usando o modelo de

transformação.

Tabela 4.7: Valores dos parâmetros de cada região.

Regiões α β ρ R

Regio1 0.0002 −0.0002 399 62.5
Regio2 0.0001 −0.0001 332 −−−

Regio4 −0.0020 0.0014 298 −−−

Valoresperado1 0.0001 0.0000 400 60
Valoresperado2 0.0000 0.0000 350 −−−

Valoresperado4 0.0001 0.0009 300 −−−

4.3.7 Resultados do Experimento 7

O objetivo principal desse experimento foi comparar as estimativas obtidas com a téc-

nica desenvolvida nesse trabalho em relação às estimativasobtidas com uma técnica já
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consagrada na literatura. A figura 4.25 mostra o gráfico do deslocamento real e estimado.

A linha azul representa o deslocamento real conhecido. A linha verde representa o deslo-

camento estimado pela técnica desenvolvida e a linha vermelha representa o deslocamento

estimado pela técnica consagrada na literatura. É importante destacar que o deslocamento

ocorreu em uma região plana e por esse motivo temos deslocamentos apenas no plano XZ.

Figura 4.25: Deslocamento estimado pelas diferentes técnicas.

Em relação as estimativas obtidas do deslocamento, notamosque houve uma dife-

rença muito sutíl entre as duas técnicas, apesar de que a técnica consagrada na literatura

utilizou, aproximadamente, 30% a menos de informação disponível para estimação dos

parâmetros. Isso porque a mesma não foi capaz de estimar os parâmetros da região 1 que

representa um esferoide.

Em relação ao mapa, podemos observar na tabela abaixo os parâmetros estimados pela

técnica desenvolvida neste trabalho. Os parâmetros estão em unidades de pixels, pois foi

utilizada uma câmera não calibrada.

Tabela 4.8: Valores dos parâmetros de cada região.

Regiões α β ρ R

Regio1 0.0003 −0.0002 205 45
Regio2 −0.0001 0.0001 193 −−−

Regio3 −0.0002 0.0004 197 −−−

Valoresperado1 0.0001 −0.0001 202 50
Valoresperado2 0.0000 0.0000 200 −−−

Valoresperado3 0.0000 0.0001 203 −−−
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4.4 Conclusão do capítulo

Neste capítulo foram apresentados os resultados de vários testes realizados com a

técnica desenvolvida, onde se tentou abordar várias e possíveis situações em que o sistema

seria capaz de ser aplicado. As duas versões do sistema foramtestadas com sucesso,

provando assim a versatilidade, eficácia e robustez da técnica. Com isso os objetivos

deste trabalho foram atingidos, gerando contribuições importantes para literatura. No

próximo capítulo veremos a conclusão e perspectivas para trabalhos futuros.



Capítulo 5

Conclusões e perspectivas

5.1 Conclusão

Nas últimas duas décadas o problema conhecido como SLAM (localização e mapea-

mento simultâneos) foi alvo de intensa pesquisa e podemos encontrar diversos trabalhos

com diferentes soluções para esse problema. Recentemente, impulsionados pelo avanço

computacional, trabalhos nessa área propuseram usar câmera de vídeo como sensor e

surgiu assim o SLAM Visual. Este possui várias abordagens e agrande maioria delas

funcionam basicamente extraindo características do ambiente, calculando as devidas cor-

respondências e através destas e de filtros estatísticos estimam os parâmetros necessários.

Neste trabalho foi apresentado um sistema de SLAM Visual queutiliza registro direto

de imagem e métodos de otimização, de forma desacoplada, para estimar os parâmetros

relativos à pose do robô e ao mapa do ambiente e dessa forma dispensa as fases de extração

e correspondências de características, o que abre a possibilidade do sistema funcionar bem

em ambientes nos quais as abordagens tradicionais teriam dificuldades. O fato de se usar

registro direto nos permite explorar mais informações da imagem ao invés de reduzi-la a

alguns pixels, como fazem os métodos clássicos.

O sistema se mostrou versátil, podendo utilizar vários métodos de otimização sem a

necessidade de alterações na formulação matemática ou implementação do mesmo. Bas-

tando apenas uma etapa de integração do método de otimizaçãocom o modelo de trans-

formação geométrica e registro de imagem (ver 3.3). Com isso uma das contribuições

esperadas foi atinginda: implementar o SLAM Visual de formadesacoplada.

Outra vantagem obtida ao se abordar o problema do SLAM da forma proposta nesse

trabalho é o fato de minimizar um problema muito comum nas abordagens tradicionais,

conhecido como acumulo ou propagação do erro. No nosso caso,esse problema não
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ocorre porque, dado uma imagem de referência, todo cálculo do deslocamento é feito

comparando as várias imagens sucessivas com a imagem de referência, até que as regiões

da mesma não apareçam mais nas imagens sucessivas. A figura 1.7 exemplifica esta

situação.

Nos sistemas robóticos há uma exigência de que os algoritmosfuncionem em tempo

real, por isso é importante alcançar um equilíbrio entre custo computacional e algoritmos

robustos. Afim de procurar o melhor equilíbrio, o presente trabalho testou vários métodos

de otimização, dos quais podemos tirar as seguintes conclusões:

• O uso de algoritmos genéticos retornam bons resultados devido a robustez à míni-

mos locais, porém o tempo de processamento é muito alto o que nos obriga a usar

uma população reduzida e isso pode ocasionar uma perda de precisão.

• Usar poliedros flexíveis nos retorna resultados medianos emum tempo de proces-

samento bem menor, porém esse método é, razoavelmente, suscetível à mínimos

locais.

• O método de Levenberg-Marquadt é o que exige menos poder computacional, po-

rém os resultados não foram tão bons.

Também foi possível utilizar outra forma geométrica para representação do mundo

3D sem a necessidade de grandes alterações na formulação matemática e na implemen-

tação do sistema, atingindo assim outra contribuição esperada. Essa contribuição não foi

encontrada em nenhuma porposta de SLAM Visual direto pesquisada na literatura.

E para finalizar, no último experimento, onde ocorreu uma comparação com a técnica

consagrada na literatura, podemos observar, que o fato de que o sistema desenvolvido

pode funcionar com formas geométricas diferentes de planospode trazer vatagens, caso

a cena seja rica nessas formas. Por fim, todos os objetivos propostos no capítulo 1 deste

documento foram atingidos.

5.2 Perspectivas

O sistema desenvolvido retornou bons resultados, porém, após alguns ajustes e pes-

quisas mais detalhadas o sistema pode se tornar mais eficiente e completo. Para conseguir

isso é preciso:

• Estudar mais detalhadamente o método de Levenberg - Marquadt para tentar achar

um ajuste de parâmetros que melhore os resultados.
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• Testar exaustivamente algoritmos genéticos para chegar emuma população mínima

que pode ser usada para obter bons resultados em tempo real, visto que o tempo de

processamento está diretamente ligado ao número de indivíduos.

• Testar estratégias de combinação dos métodos testados parachegar à solução do

problema de forma mais eficiente.

• Implementar, se necessário, um método de otimização próprio para o sistema.

• Melhorar a questão da seleção das regiões da imagem, que deveser automatizada,

se possível, por técnicas que não usam extração de características.

• Também é possível a adicão de novas formas geométricas ao sistema, necessitando

de pouco esforço, visto que o sistema é desacoplado.
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