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Thiago de Castro Martins, Arturo Forner Cordero

Versão 0.1.1



Agradecimentos

Os autores agradecem ao Fundo Patrimonial Amigos da Poli, que financiou o
desenvolvimento do Kit de Robótica.
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Prefácio

Motivação

O presente texto é parte do material didático sobre robótica móvel criado para
a disciplina PMR3502 - Elementos de Robótica, do curso de Engenharia Me-
catrônica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

O ensino de robótica móvel é tradicionalmente reservado para pós-graduação.
Os autores deste texto acreditam no entanto que esta abordagem está obsoleta
e indispensável trazer este conhecimento para o aluno de graduação em enge-
nharia.

Mais do que isso, os autores acreditam que a essência da robótica móvel são
as incertezas e rúıdos na operação de um robô. Estas incertezas só podem ser
experimentadas de forma plena através de atividades com um robô real.

O ensino por atividades práticas de robótica móvel abre também novas opor-
tunidades para o auto-aprendizado. O aprendizado em PMR3502 na escola Po-
litécnica está sujeito a prazos e restrições que demandam o apoio de um docente
nas atividades dos alunos, mas os autores acreditam que em um ambiente livre
de tais restrições, alunos dedicados serão capazes de acompanhar o curso apenas
com o kit robótico e o material aqui disponibilizado.

Público-Alvo

O aprendizado de robótica móvel irremediavelmente requer conhecimento prévio
de alguns tópicos. Em particular destacamos fundamentos de cinemática de cor-
pos ŕıgidos, álgebra linear, cálculo e teoria de probabilidades. Pretendemos em
versões futuras deste texto adicionar breves introduções a cada um destes concei-
tos, acompanhadas de referências para o leitor que desejar mais profundidade
(de fato, esta é a prioridade 1 dos autores neste momento). De todo modo,
acreditamos que o texto no formato atual deve ser confortável para alunos que
tenham cursado o 1o ano de um curso superior em ciências exatas, e até mesmo
alunos do ensino médio que se sintam particularmente aventureiros podem en-
carar o desafio de acompanhar este material (embora estes provavelmente irão
precisar de algum material suplementar, particularmente em álgebra linear).

Finalmente, o material aqui pressupõe alguma familiariedade com linguagem
Python. Este aspecto será discutido mais adiante.
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Estrutura do Texto

O texto busca construir os fundamentos da estimativa de estado probabiĺıstica
quando aplicada ao problema da localização de um Robô. A atividade final
é a Localização de Monte Carlo, onde é constrúıdo um estimador de posição
probabiĺıstico unindo um mapa do ambiente, sinais da unidade inercial e a visão
do robô. A jornada até este ponto é constrúıda em passos.

Ela se inicia pelos caṕıtulos 1 e 2, que apresentam em detalhes a plataforma
do robô e suas possibilidades. Os aspectos probabiĺısticos da robótica móvel são
apresentados nos caṕıtulos 3 e 4, que demonstram o processamento de sinais de
uma unidade inercial. Ao final do caṕıtulo 4 o filtro de Kalman é apresentado,
com uma demonstração de como este pode fazer a fusão sensorial de sensores
com falhas complementares para obter-se um sinal melhor do que cada um deles.

A visão computacional é apresentada no caṕıtulo 5. Apresenta-se lá o modelo
pinhole da câmera. Demonstra-se a geometria da formação da imagem e de como
relacionar pontos no espaço com pontos na imagem.

O caṕıtulo 6 apresenta um dos fundamentos da robótica móvel, os pontos
caracteŕısticos. Neste caṕıtulo uma forma limitada de navegação é apresentada.

No caṕıtulo 7 finalmente chegamos ao objetivo final. São apresentados final-
mente os fundamentos da estimativa Bayesiana de Estado. Constrói-se passo-
a-passo um filtro de part́ıculas para a estimativa de posição do Robô.

Está em elaboração neste momento um caṕıtulo sobre Mapeamento e Loca-
lização Simultâneos.

O uso da Linguagem Python

O uso extenso de uma linguagem de progamação é inevitável quando se pre-
tende ensinar robótica móvel com experimentos práticos sobre um robô real.
Há aqui um delicado balanço entre a escolha de uma linguagem compilada de
alto desempenho e uma linguagem interpretada. Embora o uso de linguagens
compiladas seja vantajoso (e frequentemente incontornável) em aplicações em-
barcadas, o uso da linguagem interpretada é mais confortável em experiências
com dados pré-coletados.

Há também o aspecto de difusão das linguagens. É inegável o fenômeno
da difusão da linguagem Python entre alunos do ensino superior (e até mesmo
fora deste grupo). Este fator, combinado com ambientes amigáveis para o aluno,
como o jupyter-notebook e com experiências emṕıricas dos autores demonstrando
a viabilidade do uso embarcado de Python neste kit faz com que a escolha seja
incontornável.

Alguns recursos fazem-se necessários quando usa-se a linguagem Python,
particularmente quando abre-se mão de um Sistema Operacional em Tempo
Real. Como se verá adiante, há uma preocupação em gerar timestamp de cada
coleta de dados. Usa-se também recursos razoavelmente sofisticados da Lingua-
gem para minimizar problemas de latência, como I/O asśıncrono. Naturalmente,
esta última medida, que explora aspectos menos difundidos da linguagem, redu-
zem os benef́ıcios de se usar Python em primeiro lugar. Ainda assim, acredita-se
que o material em Python asśıncrono é adequado a um público-alvo maior do
que se fosse usada a linguagem C em um Sistema Operacional em Tempo Real.

De todo modo, acredita-se que o leitor que estiver mais familiarizado com
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outras linguagens, tais como C e até mesmo C++ não deve encontrar grande
dificuldade em adaptar o material aqui disponibilizado.
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2.4 Controlando o robô pela web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

v
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5.2 Uma rápida introdução à representação computacional de imagens 53
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6.1 Pontos caracteŕısticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6.2 Detecção de Cantos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
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Caṕıtulo 1

Montagem do Kit

1.1 Preparativos

1.1.1 Conteúdo do Kit

Identifique no seu kit os seguintes componentes:

• Uma plataforma Falcon RoboCore.

• Uma Placa Superior Transparente para Plataforma Falcon.

• Um conjunto de espaçadores, porcas e parafusos adicional.

• Um microcomputador Raspberry Pi 4 com 4Gb de ram.

• Um conjunto de heat sinks para Raspberry Pi.

• Uma fonte de alimentação USB C Raspberry.

• Um cartão de memória flash SD de 16 GB.

• Uma bateria USB.

• Um cabo de força USB C.

• Um módulo de Ponte h l9110.

• Um módulo de sensor inercial MPU6050.

• Um conjunto de 40 cabos de sinal fêmea-fêmea.

• Uma webcam Logitech c930e.

• Um conjunto de parafuso, porca e arruela para fixação da câmera.

• Um cubo de alumı́nio para calibração da unidade inercial.

• Uma chave de fenda Philips.

1
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Figura 1.1: Base inferior, suporte para motores e laterais do suporte de pilhas
montados.

O kit disponibilizado para os alunos de PMR3502 em 2022 também contém um
leitor de cartão SD USB.

Atenção para os parafusos e porcas! O kit possui dois diâmetros distintos
de rosca, 3mm e 2,5mm. Separe as porcas de 3mm das de 2,5mm.

1.1.2 Planejamento

As atividades de 1.2 a 1.6 e as de 1.7.1 a 1.7.4 podem ser feitas em paralelo. Se
você está trabalhando em grupo no Kit, essa pode ser uma boa oportunidade de
dividir a carga de trabalho. Os membros mais inclinados a atividades mecânicas
podem fazer as atividades de 1.2 a 1.6 enquanto que os membros com mais
afinidade com computadores podem fazer as atividades de 1.7.1 a 1.7.4.

1.2 Montagem da Plataforma Falcon

O kit é baseado na Plataforma Falcon da RoboCore. Ela consiste em um chassis
de poliestireno de alto impacto, dois motorredutores, duas rodas e uma esfera.

A RoboCore disponibiliza instruções detalhadas para a montagem da plata-
forma Falcon. Estas instruções estão reproduzidas neste documento no Anexo I.
Seguem algumas observações sobre a montagem da Falcon espećıficas para este
kit:

Como o robô será alimentado por um power pack usb, você deve omitir a
montagem do “Suporte de Pilhas” como indicada no passo 02 do manual da
RoboCore. Mas as peças “Lateral do Suporte de Pilhas” devem ser montada!
Veja a Figura 1.1 para entender como deve ficar a base depois de montadas as
paças laterais.
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Figura 1.2: Plataforma Falcon montada, com destaque para passagem dos cabos
de acionamento dos motores.

Nenhum componente será montado na peça topo. A maoria será montada
na placa superior transparente. Assim, você não deve neste momento montar
os espaçadores como sugerido no passo 04 do manual da RoboCore. Lembre-se
de remover a peĺıcula protetora que acompanha a placa superior.

Atenção para os cabos dos motores! Estes cabos deverão ser conectados
a um driver montado no topo do véıculo. Mantenha o par de cabos de cada
motor segregado. Recomenda-se trançar levemente cada par de modo a ajudar
a organização dos mesmos, como mostrado na Figura 1.1. Atenção deve ser
dada à organização dos cabos. Eles devem passar pelo vão da lateral esquerda
do suporte para pilhas e por um dos furos oblongos da peça topo. Vide a
Figura 1.2 que mostra como os cabos devem estar organizados. Não confunda
os pares do motor “A” (direita) com os do motor “B” (esquerda).

1.3 Montagem da Placa Superior

A placa superior receberá o computador Raspberry Pi, o driver de motores, a
câmera, e formará a parte superior do compartimento da bateria.

Estes componentes serão montados sobre espaçadores plásticos sextavados
M3. Prepare a placa superior com espaçadores para o computador Raspberry
Pi, colocando 4 espaçadores M3, um em cada furo identificado por um śımbolo
quadrado (□). Adicione também um par de espaçadores para montar o módulo
de ponte h. Um destes deve ser montado no furo identificado por um triângulo
(△) no lado esquerdo e outro no furo oblongo à esquerda adiante deste. Os
espaçadores serão montados com o fuso para baixo, fixados por porcas M3.
Veja a Figura 1.3 para entender como devem ser montados estes espaçadores.

A Placa superior, por sua vez, deverá ser montada sobre a parte superior
da plataforma Falcon com o uso de espaçadores de plástico sextavados m3. O
espaço correto entre a Placa superior e a peça topo é obtido com a combinação
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Figura 1.3: Placa superior com os espaçadores para Raspberry Pi e Módulo de
Ponte H.

Figura 1.4: Conjunto de três espaçadores de plástico.

de três espaçadores como indicado na Figura 1.4.
Você deve preparar 4 conjuntos de 3x espaçadores. Os conjuntos de espaçadores

devem ser montados com seus fusos passando pela peça topo preta, de modo
que os seus furos rosqueados fiquem voltados para cima. Eles devem ser mon-
tados nos quatro furos dos quatro cantos da peça topo usando porcas M3. A
Figura 1.5 mostra a plataforma Falcon com os 4 espaçadores montados.

Finalmente, monte a Placa superior transparente usando 4 parafusos M3x8mm
como indicado na Figura 1.6. Observe novamente a passagem dos cabos dos mo-
tores.

1.4 Montagem do módulo de Ponte h

Os motores serão acionados por um módulo com duas pontes h implementadas
por um circuito ASIC l9110. A documentação do módulo e dos circuitos estão
no Anexo II.

Figura 1.5: Plataforma Falcon com os espaçadores.
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Figura 1.6: Placa superior transparente montada.

Figura 1.7: Numeração dos Bornes do Módulo l9119.

Vamos numerar os bornes da ponte h de acordo com a Figura 1.7. Segurando
o módulo com os circuitos voltados para si com os bornes no topo, os terminais
identificados como “MOTOR B” são os 1 e 2, os terminais identificados como
“MOTOR A” são 3 e 4.

Os cabos dos motores devem ser conectados como se segue:

• Cabo vermelho do motor “A” (lado direito): Borne 4

• Cabo preto do motor “A” (lado direito): Borne 3

• Cabo vermelho do motor “B” (lado esquerdo): Borne 1

• Cabo preto do motor “B” (lado esquerdo): Borne 2.

O módulo deve ser montado sobre os dois espaçadores plásticos do lado
esquerdo do robô. Para reduzir riscos de dano à ponte, use mais dois espaçadores
sextavados como parafusos, como mostra a Figura 1.8.
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Figura 1.8: Montagem do módulo de ponte h l9110.

Figura 1.9: Montagem do parafuso da webcam.

Sugestão: Os bornes do módulo de ponte h L9119 são de notório dif́ıcil manu-
seio. Verifique se você consegue acionar os parafusos do borne totalmente
em ambos os sentidos antes de montar o módulo sobre a placa superior. De
fato, é melhor conectar os cabos dos motores ao módulo antes de montá-lo
sobre a placa. Para esta tarefa uma chave de fenda plana pequena pode
ser melhor do que a chave philips empregada com os outros parafusos do
kit.

1.5 Montagem da WebCam

A Câmera Logitech C930e é uma webcam USB de grande abertura. Ela é
montada por um parafuso de 1/4 de polegada sem cabeça. O parafuso deve ser
inserido na câmera como mostra a Figura 1.9.

Monte a webcam no rasgo frontal da placa transparente superior com a
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Figura 1.10: Câmera montada na placa superior.

Figura 1.11: Parafusos que devem ser usados para montar a MPU6050.

arruela e porca de 1/4 de polegada, como indicado na Figura 1.10.

1.6 Montagem do Sensor Inercial

O sensor inercial Invesense MPU6050 é um sensor de estado sólido com três
acelerômetros e três giroscópios. Ela deve ser montada com 2 parafusos de 3mm
sobre a base do kit.

Atenção: Os parafusos M3 que montam o sensor inercial não são os que acom-
panham o kit nem os que acompanham os espaçadores. Estes parafusos
estão no cubo de calibração, como indicado na Figura 1.11.

Monte o sensor MPU6050 no furo oblongo mais adiante da peça base preta,
como indicado na Figura 1.12.

1.7 Preparo do Raspberry Pi

Um Raspberry Pi é um computador em uma única placa baseado em micropro-
cessador ARM. Inicialmente desenvolvido para ajudar a educar jovens no uso de
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Figura 1.12: Posição de montagem da MPU6050.

computadores, encontrou amplas aplicações para além de ambientes didáticos.
A versão 4 inclúıda no kit possui 4 Gigabytes de memória RAM1, interface de
rede wireless, interface com periféricos i2c e dois geradores de sinal com mo-
dulação por largura de pulso (PWM).

Linux
Linux (GNU/Linux para
alguns) é uma famı́lia
de sistemas operacionais
desenvolvida em código
aberto que reproduz ca-
racteŕısticas do sistema
UNIX. Originalmente
desenvolvida para compu-
tadores pessoais, ela hoje
está presente em disposi-
tivos tão diversos quanto
supercomputadores e tele-
fones móveis. É o sistema
operacional preferencial do
Raspberry Pi.

Uma nota sobre as instruções que se se-
guem: Estas instruções supoem que você vai
usar um computador externo rodando sistema
operacional Linux, simular ao que será usado
no Raspberry Pi. Mais do que que isso, estas
instruções prevêem um fluxo de trabalho ma-
joritariamente baseado em linha de comando.

Isso se dá por instruções em linha de co-
mando são mais espećıficas e objetivas do que
instruções de interface gráfica. Naturalmente
é posśıvel fazer todas as operações descri-
tas aqui usando a interface gráfica Linux ou
usando um sistema completamente diferente,
como o Microsoft Windows.

As instruções aqui não requerem um te-
clado e monitor adicional para conectar ao
Rasberry Pi. Todo o acesso a este será feito
por rede wireless. Para tanto será necessário
um ponto de acesso sem fio, um servidor de
endereços dinâmicos DHCP e um servidor de
DNS (pois será necessário determinar qual o endereço IP foi atribúıdo ao Rasp-
berry Pi). A maior parte dos roteadores wireless para usuário final, em sua
configuração padrão, atende a estes requisitos.

1.7.1 Componentes necessários

Para esta atividade você vai precisar de:

• Computador Raspberry Pi 4 com 4Gb de RAM (Inclúıdo no Kit).

1Ao menos na versão distribúıda aos alunos de PMR3502 em 2022. O kit e os experimentos
aqui descritos funcionam igualmente nas versões de 2, 4 e 8 Gb.
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Figura 1.13: Raspberry Pi com heat sinks.

• Conjunto de heat sinks para Raspberry Pi.

• Fonte de Alimentação USB-C (Inclusa no Kit).

• Cartão de Memória SD de 16 Gb (Inclúıdo no Kit).

• Computador com interface de cartão SD, acesso à internet e sistema ope-
racional Linux2, com acesso de super-usuário.

• Roteador Wireless com DHCP e DNS dinâmico.

1.7.2 Instalação dos heat sinks

O resfriamento da cpu deste kit será feito por heat sinks passivos, que estão
inclúıdos no kit. Os heat sinks do kit são auto-adesivos. Retire a peĺıcula
protetora no verso de cada heat sink e coloque-os sobre a CPU, memória RAM
e controlador de I/O como indicado na Figura 1.13.

1.7.3 Gravação da Imagem do Sistema Operacional

Em primeiro lugar é necessário recuperar a imagem do sistema operacional.
Estas instruções estão baseadas na versão de 64 bits do Raspi OS lançada em
28/01/2022. Ela está dispońıvel em https://downloads.raspberrypi.org/

raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2022-01-28/2022-01-28-raspios-bullseye-arm64-lite.

zip.
Você vai precisar de um diretório para guardar a imagem. Digamos que este

diretório chame-se raspios. Digite a sequência de comandos:

mkdir raspios

cd raspios

wget https :// downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/←↩
raspios_lite_arm64 -2022 -01 -28/2022 -01 -28 - raspios -bullseye -←↩
arm64 -lite.zip

2Vide a observação acima.

https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2022-01-28/2022-01-28-raspios-bullseye-arm64-lite.zip
https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2022-01-28/2022-01-28-raspios-bullseye-arm64-lite.zip
https://downloads.raspberrypi.org/raspios_lite_arm64/images/raspios_lite_arm64-2022-01-28/2022-01-28-raspios-bullseye-arm64-lite.zip
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Estes comandos vão criar o diretório raspios, fazê-lo diretório atual e fazer
o download da imagem do sistema operacional.

Esta imagem está compactada com o formato zip. Descompacte-a com o
comando:

unzip 2022-01-28- raspios -bullseye -arm64 -lite.zip

Agora vamos gravar a imagem em um disco SD. Esta gravação será feita
com o programa dd. Atenção: Esta operação vai sobrescrever completamente
o conteúdo de um disco conectado ao computador. É melhor ter certeza de
que disco será sobrescrito! Infelizmente não é tão simples determinar qual a
identificação de um disco no Linux. Uma maneira de fazê-lo é observar as
mensagens do kernel quando o disco é inserido. Para tanto digite o comando:

sudo dmesg -w

Este comando requer privilégios especiais do usuário. Ele vai mostrar con-
tinuamente as mensagens do kernel do sistema operacional até que o usuário
digite a combinação de teclas ctrl+c. Uma vez que as mensagens estejam sendo
exibidas, insira o cartão SD no computador.

Você deve ver, entre outras mensagens, algo assim:

[64613.762130] sd 0:0:0:0: [sda] 31116288 512-byte logical blocks←↩
: (15.9 GB/14.8 GiB)

Neste exemplo particular, o identificador dado foi sda, e o caminho completo
para o dispositivo é /dev/sda. Outros nomes são posśıveis.

Uma verificação rápida pode determinar se o disco realmente é um disco SD.
Digite o comando (substituindo sXX pelo identificador da sua configuração):

sudo udevadm info -a -n /dev/sXX | grep model

Você deve obter a seguinte sáıda:

ATTRS{model }=="SD/MMC/MS PRO "

Naturalmente, se você por alguma razão tem mais de um disco SD conectado
ao seu computador, essa etapa não elimina a incerteza!

Uma vez determinado qual o disco, grave a imagem com o comando (subs-
tituindo sXX pelo identificador do dispositivo na sua configuração):

sudo dd if=2022-01-28 - raspios -bullseye -arm64 -lite.img of=/dev/sXX←↩
bs=4M status=progress

O que é ssh? O Se-
cure SHell protocol é um
protocolo de rede cripto-
grafado que permite, entre
outros serviços, o acesso a
uma linha de comando em
um computador remoto.
É posśıvel também usar
o protocolo para trans-
ferência de arquivos, com a
ferramenta scp.

A execução deste comando deve levar al-
gum tempo. Ao final dele sua imagem estará
gravada.

Antes de usar esse disco no Raspberry Pi,
é necessário configurá-la para conectar-se à
sua rede wifi e habilitar o acesso remoto via
ssh.

Para tanto você deve montar o novo sis-
tema de arquivos no seu computador. Digite
os seguintes comandos (substituindo sXX pelo
identificador apropriado no seu computador):

sudo mkdir /mnt/boot

sudo mount /dev/sXX1 /mnt/boot
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Agora a primeira partição do disco, que
contém os arquivos de inicialização do sis-
tema operacional, estará montada no di-
retório /mnt/boot do seu computador.

Você deve criar o arquivo /mnt/boot/wpa supplicant.conf com as confi-
gurações da sua rede sem fio. Para tanto você pode usar o editor de texto de
sua preferência. Se você sabe usar o editor vi, use o comando:

sudo vi /mnt/boot/wpa_supplicant.conf

A interface do vi, embora muito eficiente, talvez não seja a mais familiar para
não-iniciados. O editor nano apresenta uma interface mais usual. Para usá-lo,
entre o comando:

sudo nano /mnt/boot/wpa_supplicant.conf

O conteúdo do arquivo deve ser o seguinte (Substitua NOME DA REDE WIFI

pelo nome da sua rede wifi e SENHA DA REDE WIFI pela senha da sua rede wifi):

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

country=BR

update_config =1

network ={

ssid=" NOME_DA_REDE_WIFI"

psk=" SENHA_DA_REDE_WIFI"

}

Isso fará com que o Raspberry Pi conecte-se à sua rede wifi quando for ligado.
É necessário também criar o arquivo /mnt/boot/ssh para habilitar o acesso via
ssh. Como o conteúdo do arquivo não importa, basta usar o comando touch:

sudo touch /mnt/boot/ssh

Agora você deve desmontar a partição com o comando:

sudo umount /mnt/boot

Retire o cartão SD do seu computador.

1.7.4 Configuração Inicial do Raspberry Pi

Insira o cartão SD preparado na seção anterior no seu Raspberry Pi. Conecte-o
à alimentação USB.

O primeiro boot do Raspberry Pi pode levar até 30 segundos! Depois deste
tempo você deve conseguir acessar o seu Raspberry pi pela rede wifi. Supondo
que o seu servidor DNS tenha registrado o nome raspberrypi com o endereço IP
atribúıdo ao seu Raspberry Pi, você deveria conseguir acessá-lo com o comando:

ssh pi@raspberrypi

Na turma de PMR3502 em 2022 o nome que deve ser usado é
xxx.pmr3502.lsc.poli.usp.br, onde xxx deve ser substitúıdo pelo nome que
está na etiqueta do verso do seu Raspberry Pi.

A senha inicial é raspberry. O primeiro passo é redefinir esta senha. Faça-o
com o comando:
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passwd

Você deve fornecer a senha atual (raspberry), uma senha nova e repetir a
senha nova. Não se esqueça da senha nova! Anote-a em lugar seguro. Se você
está trabalhando em grupo, lembre-se de compartilhar a nova senha com o seu
grupo.

Opcionalmente, você pode também redefinir o nome do Raspberry Pi. Faça-
o com o comando (substituindo o NOVO NOME pelo nome que você quer dar):

sudo hostnamectl set -hostname NOVO_NOME

Faça agora uma atualização do software com o comando

sudo apt update

seguido do comando

sudo apt upgrade

Nota: Você deve ter uma conexão à internet na sua rede wifi para que estes
comandos funcionem!

É necessário agora configurar o I/O do seu Raspberry Pi para fazer interface
com os componentes do seu Kit. Nenhuma configuração espećıfica é necessária
para a webcam, mas tanto o sensor inercial quanto a ponte h requerem con-
figurações espećıficas. Atenção: NÃO pule esta etapa, ou o seu robô poderá
partir em disparada ao ligá-lo!

Você precisa editar o arquivo /boot/config.txt. Novamente, você pode
usar o editor vi ou nano, de acordo com sua preferência. Mas deve fazê-lo como
super-usuário com o comando sudo.

Você deve adicionar ao arquivo o conteúdo:

# hardware pwm (2 channels)

dtoverlay=pwm -2chan ,pin=12,func=4,pin2=13,func2=4

# PWM sets pins 12 and 13 to low , we must set 19 and 20 also to ←↩
low

gpio =12 ,13 ,19 ,20=op,dl

# inv mpu6050

dtoverlay=mpu6050 ,interrupt =4

Estas linhas conectam os pinos 12 e 13 aos geradores de pwm, configuram os
pinos 12, 13, 19 e 20 para serem inicializados em ńıvel baixo (Na seção 2.3 você
entenderá por que isso mantém os motores parados). A linha final carrega o
driver do sensor inercial, configura o pino de interrupção externa como o GPIO4
(pino 7).

Além de um sinal de interrupção, o sensor inercial comunica-se através de
um barramento i2c, ligado nos pinos 3 (SDA) e 5 (SCL). Para ativá-lo, procure
também a linha:

#dtparam=i2c_arm=on

Modifique-a para:

dtparam=i2c_arm=on

Explicando linha-a-linha:
A linha

dtoverlay=pwm -2chan ,pin=12,func=4,pin2=13,func2=4
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Figura 1.14: Raspberry Pi montado sobre o robô.

configura os pinos 12 e 13 como sáıda dos geradores de sinal de modulação por
largura de pulso (PWM), que será empregada para controlar os motores.

A linha

gpio =12 ,13 ,19 ,20=op,dl

configura os pinos 12, 13, 19 e 20 como de sáıda, com sáıda em ńıvel zero. Sem
esta linha o robô poderia disparar quando ligado!

A linha

dtoverlay=mpu6050 ,interrupt =4

ativa o driver do sensor mpu6050. O único parâmetro usado aqui é o pino que
recebe a interrupção externa do dispositivo.

Uma vez encerradas estas alterações, desligue novamente o Raspberry Pi
com o comando

sudo shutdown -h now

quando a conexão for desativada, desligue a alimentação do Raspberry Pi.

1.7.5 Montagem do Rasberry Pi

Monte o seu Raspberry Pi sobre os 4 espaçadores plásticos restantes na Placa
Superior com parafusos M3. Ele deve ser montado de forma que os conectores
USB A fiquem voltados para a frente do robô, como mostra a Figura 1.14

Nota: Você provavelmente observará que o ajuste entre a furação da placa
do Raspberry Pi e o parafuso M3 é apertado. Aperte os parafusos devagar e
não deve ter nenhum problema.

1.8 Integração

Agora você deve conectar a webcam, a ponte h e o sensor inercial mpu6050 ao
Raspberry Pi.
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Figura 1.15: Numeração de Pinos de I/O do Raspberry Pi (imagem cedida pela
Raspberry Pi Foundation).

Figura 1.16: Diagrama de pinos do módulo MPU6050 (imagem reproduzida de
components101.com).

1.8.1 Pinos de I/O do Raspberry Pi

O Raspberry Pi possui um conector de 40 pinos na sua parte superior. Este
conector será usado para comunicação com o módulo l9110 e o mpu6050.

1.8.2 Webcam

Basta conectar o plugue USB a uma das portas USB do Raspberry Pi.

1.8.3 Conexão do MPU6050

O sensor MPU6050 comunica-se com o Raspberry Pi através de um barramento
i2c e um sinalizador de interrupção externa. Além disso é necessário ligar a
alimentação de 3,3V e o terra. A Figura 1.16 mostra um diagrama dos pinos do
módulo MPU6050.

A ligação deve ser feita segundo a tabela 1.1. Use um conjunto de 5 cabos
jumper fêmea-fêmea para fazer esta ligação.
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MPU6050 Rasp. Pi

VCC 1
GND 9
SCL 5
SDA 3
INT 7

Tabela 1.1: Ligação entre os Pinos do Módulo MPU6050 e o Raspberry Pi.

Figura 1.17: Diagrama de pinos do módulo l9110 (imagem reproduzida do da-
tasheet do fabricante).

1.8.4 Conexão do módulo l9110

O módulo l9110 possui duas pontes h, cada uma com duas entradas. Uma das
entradas será ligada a um gerador de PWM, outra será ligada a um pino de I/O
genérico. Além disso é necessário ligar uma alimentação de 5V e terra.

A Figura 1.17 mostra a convenção de numeração dos pinos deste módulo.
A ligação deve ser feita segundo a tabela 1.2. Sugestão: Use um par de cabos

jumper fêmea-fêmea para ligar os sinais de VCC e terra, e outro conjunto de 4
cabos para ligar os demais sinais.

1.9 Testes

Vamos agora proceder a alguns testes básicos para verificar a montagem.
Atenção! Antes de ligar novamente o Raspberry Pi, coloque o robô sobre

l9110 Rasp. Pi

1 (Mot. B in A) 33 (PMW1)
2 (Mot. B in B) 35 (GPIO 19)

3 (Terra) 6 (Terra)
4 (VCC) 4 (5V)

5 (Mot. A in A) 32 (PWM0)
6 (Mot. A in B) 38 (GPIO 20)

Tabela 1.2: Ligação entre os Pinos do Módulo l9110 e o Raspberry Pi.
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algum suporte que deixe as rodas livres e afastadas do solo. Um posśıvel suporte
é a própria caixa do Raspberry Pi.

Ligue o Raspberry Pi. Verifique que tanto o módulo MPU6050 quanto o
l9110 têm agora leds acesos. As rodas do robô não devem se mover.

1.9.1 Teste da ponte h

Vamos usar o acesso de GPIO via sistema de arquivos para acionar as rodas.
Conecte-se ao Raspberry Pi via SSH e digite os comandos:

echo 19 > /sys/class/gpio/export

echo 20 > /sys/class/gpio/export

Estes comandos devem expor o GPIO 19 e 20 (entradas B dos motores B e
A, respectivamente) para comando via sistema de arquivos.

Você deve ser capaz de acionar o motor “B” (do lado esquerdo do robô) com
a roda girando no sentido de fazer o robô avançar com o comando:

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio19/value

Verifique que a roda do lado esquerdo foi acionada no sentido correto.
Você pode desligar a roda com o comando:

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio19/value

Verifique que a roda para depois deste comando.
Agora tente acionar o motor “A” (do lado direito do robô) com a roda

girando no sentido de fazer o robô avançar com o comando:

echo 1 > /sys/class/gpio/gpio20/value

Verifique que a roda do lado direito foi acionada no sentido correto.
Desligue a roda com o comando:

echo 0 > /sys/class/gpio/gpio20/value

Verifique que a roda para depois deste comando.

1.9.2 Teste de comunicação com a IMU

Um teste extenso de comunicação com a IMU excede os propósitos da atividade
de hoje. De todo modo é posśıvel verificar que o driver foi carregado e funciona
corretamente observando mensagens do kernel durante o boot.

Digite o comando:

dmesg | grep 6050

Você deve ver algo do tipo:

[ 5.884436] inv -mpu6050 -i2c 1 -0068: mounting matrix not found:←↩
using identity ...

[ 5.884505] inv -mpu6050 -i2c 1 -0068: supply vdd not found , ←↩
using dummy regulator

[ 5.896931] inv -mpu6050 -i2c 1 -0068: supply vddio not found , ←↩
using dummy regulator
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1.9.3 Teste da Webcam

Verifique se a webcam está conectada corretamente com o comando

lsusb

O resultado deve ser algo do tipo:

Bus 002 Device 001: ID 1d6b :0003 Linux Foundation 3.0 root hub

Bus 001 Device 003: ID 046d:0843 Logitech , Inc. Webcam C930e

Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs , Inc. Hub

Bus 001 Device 001: ID 1d6b :0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Use agora a webcam para tirar uma selfie! Instale o pacote ffmpeg com o
comando:

sudo apt install ffmpeg

Uma vez instalado, você pode tirar uma foto com a câmera do robô com o
comando:

ffmpeg -f video4linux2 -s 1920 x1080 -i /dev/video0 -ss 10 -frames←↩
1 /tmp/foto.jpg

Este comando vai ligar a webcam, aguardar 10 segundos e capturar um
quadro, salvando-o no arquivo /tmp/foto.jpg.

Para recuperar esta foto no seu computador você pode usar a ferramenta
scp.

Digite este comando em seu computador :

scp pi@raspberrypi :/tmp/foto.jpg /tmp/foto.jpg

Se estiver em um ambiente de desktop, pode abrir a foto com o comando:

open /tmp/foto.jpg



Caṕıtulo 2

Teleoperação

2.1 Introdução

Nesta atividade você ira preparar o seu robô para teleoperação. Ao final dela
você poderá controlar os motores do seu robô e receber o v́ıdeo capturado pela
câmera em uma página web. O v́ıdeo será transmitido via http em codificação
mjpeg. Os motores serão controlados por um serviço websocket rodando no robô,
que receberá comandos de uma página web com javascript.

2.2 Recebendo v́ıdeo do robô via browser

Mas antes, uma breve explicação sobre compactaçã de v́ıdeo...

2.2.1 Compactação M-JPEG

Um sinal de v́ıdeo puro sem nenhuma compactação usa muita largura de banda
para ser transmitido via wifi. É necessário compactá-lo de alguma maneira.
A compactação de v́ıdeo, como compactações de mı́dia em geral, explora re-
dundâncias na forma como o sinal é percebido por humanos. Componentes
do sinal pouco percept́ıveis são eliminadas do fluxo de dados. Isso significa
que esta compactação ocorre com perdas. A Figura 2.1 mostra um exemplo
de compactação com perdas. Em 2.1a, vê-se a imagem original. Em 2.1b, a
imagem compactada pelo algoritmo JPEG. A imagem em 2.1a, armazenada em
formato PNG, usa 975 kilobytes. A imagem em 2.1b usa 125 kilobytes. Elas
são aparentemente idênticas.

Uma análise mais minuciosa, no entanto revela que são imagens distintas.
A Figura 2.2 mostra detalhes de texto nas duas imagens. A imagem em 2.2b é
claramente diferente da imagem em 2.2a! A diferença está em componentes de
alta frequência espacial que não são percept́ıveis ao observador humano. Estas
componentes são suprimidas da imagem compactada, o que explica a diferença
de tamanho.

A compactação de v́ıdeo, além de explorar redundâncias espaciais, como
as do exemplo anterior, explora também redundâncias temporais. De fato, na
maioria dos sinais de v́ıdeo, um quadro pode ser descrito como uma pequena
modificação do quadro anterior. Assim, o algoritmo de compactação codifica

18
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(a) Imagem Original (b) Imagem Compactada

Figura 2.1: Compressão via JPEG.

(a) Imagem Original (b) Imagem Compactada

Figura 2.2: Detalhes de compressão.
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somente as modificações entre quadros. Mais do que isso, ele considera blocos
de quadros, e seleciona a codificação mais eficiente para um determinado bloco.

Infelizmente, este tipo de compactação introduz latência na transmissão de
v́ıdeo, pois ela requer que todos os quadros de um determinado bloco sejam
recebidos antes de iniciar a transmissão do primeiro. Isso faz com que este
tipo de compactação seja inapropriada para a teleoperação de um robô, pois o
operador precisa responder imediatamente a modificações no ambiente do robô.

Assim, será usada aqui a codificação M-JPEG. Nesta codificação, todos os
quadros são transmitidos integralmente via compressão JPEG. Embora esta
codificação use mais largura de banda do que codificações tradicionais com qua-
lidade equivalente, ela apresenta baix́ıssima latência.

2.2.2 Instalando mjpeg-streamer

A construção do zero de um codificador MJPEG, embora relativamente sim-
ples, está fora do escopo de um curso de robótica móvel. Felizmente há um
codificador open-source apropriado, o mjpeg-streamer (dispońıvel em https:

//github.com/jacksonliam/mjpg-streamer).
Siga os passos a seguir para instalar o codificador no seu Raspberry Pi.
Inicialmente, abra um shell no seu Raspberry Pi via ssh. Em seguida, instale

a ferramenta de gerenciamento de código git com o comando:

sudo apt install git

Agora recupere o código-fonte do mjpeg-streamer com o comando:

git clone https :// github.com/jacksonliam/mjpg -streamer.git

A codificação JPEG do mjpeg-streamer é delegada a uma biblioteca externa.
Instale a bibiloteca de compactação JPEG com o comando:

sudo apt install libjpeg62 -turbo -dev

O processo de compilação do mjpeg-streamer é gerenciado pela ferramenta
de configuração cmake. Instale-a com o comando:

sudo apt install cmake

Agora estamos prontos para compilar o código. Primeiro crie um diretório
para receber o código compilado com:

cd mjpg -streamer/mjpg -streamer -experimental/

mkdir build

cd build

Compile o código com os comandos:

cmake ..

make

Você pode agora receber v́ıdeo ao vivo do seu robô. Teste com o comando:

./ mjpg_streamer -i "plugins/input_uvc/input_uvc.so" -o "plugins/←↩
output_http/output_http.so -w ../www -p 8008"

Você deve receber mensagens como:

MJPG Streamer Version: git rev: 310←↩
b29f4a94c46652b20c4b7b6e5cf24e532af39

i: Using V4L2 device .: /dev/video0

i: Desired Resolution: 640 x 480

https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer
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Entradas Sáıdas

A B A B

L L L L
H L H L
L H L H
H H L L

Tabela 2.1: Tabela verdade da ponte h l9110.

i: Frames Per Second .: -1

i: Format ............: JPEG

i: TV-Norm ...........: DEFAULT

o: www -folder -path ......: ../www/

o: HTTP TCP port ........: 8008

o: HTTP Listen Address ..: (null)

o: username:password ....: disabled

o: commands .............: enabled

Algumas mensagens de erro do tipo UVCIOC CTRL ADD são normais e podem
ser ignoradas.

Você pode observar o v́ıdeo abrindo o browser na url:
http://<endereco>:8008/stream simple.html

Onde <endereco> deve ser substitúıdo pelo endereço/nome de rede do seu
Raspberry Pi.

2.3 Controlando os motores via Python GPIO

Os motores do robô são acionados por um módulo de ponte h como visto na
seção 1.4. A ponte h permite o acionamento do motor em ambos os sentidos.
Se os motores do kit receberem alimentação de 5V no cabo vermelho e 0V no
cabo preto, vão girar no sentido anti-horário (se visto pela roda). Se receberem
5V no cabo preto e 0V no cabo vermelho, vão girar no sentido horário.

Note que o cabo preto do motor A está ligado à sáıda “A” da sua ponte
h, enquanto que o cabo vermelho está ligado à sáıda “B”. Note também que o
motor B usa a convenção inversa (por quê?).

As sáıdas da ponte h são controladas por duas entradas (também chamadas
“A” e “B”). A tabela verdade está reproduzida na tabela 2.1.

As entradas da ponte h, por sua vez, são controladas por pinos de I/O da
Raspberry Pi. Como orientado na tabela 1.2, a entradas “A” dos motor “A”
e “B” são controladas pelos pinos 32 e 33, respectivamente, enquanto que as
entradas “B” são controladas pelos pinos 38 e 35. Na seção 1.9.1 você controlou
os pinos 35 e 38 (GPIO 19 e 20) pelo sistema de arquivos para acionar os motores
“A” e “B”. Quando levados para ńıvel “Alto”, acionam os motores via entradas
“B”, visto que as correspondentes entradas “A” estão em ńıvel “Baixo”.

Os pinos 32 e 33, conectados às entradas “A”, são especiais. Estes pinos estão
internamente conectados a geradores de sinais com modulação por largura de
pulso. Isso significa que o sinal sáıdo por estes oscila rapidamente entre “Alto” e
“Baixo”, e a fração do ciclo que o sinal passa em cada ciclo pode ser configurada.
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A biblioteca RPi.GPIO permite controlar o sinal destes pinos. A docu-
mentação da biblioteca está em https://pypi.org/project/RPi.GPIO/.

Vamos usar o interpretador python em modo interativo para testar a ponte
h. Para tanto coloque antes o robô em um suporte que mantenha as rodas fora
do solo!

A seguir, abra um interpretador python com o comando:

python3

Carregue a biblioteca RPi.GPIO com o comando:

import RPi.GPIO as GPIO

A biblioteca pode usar o mesmo esquema de numeração de pinos da Fi-
gura 1.15. Para tanto, digite o comando:

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)

Prepare a biblioteca para usar os pinos 32, 33, 35 e 38 como sáıda com os
comandos:

GPIO.setup(32, GPIO.OUT , initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(33, GPIO.OUT , initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(35, GPIO.OUT , initial=GPIO.LOW)

GPIO.setup(38, GPIO.OUT , initial=GPIO.LOW)

Finalmente, crie objetos com a interface PWM com os comandos:

a = GPIO.PWM(32, 50)

b = GPIO.PWM(33, 50)

Isso configura o sinal de PWM dos pinos 32 e 33 na frequência de 50Hz.
Ative os sinais de pwm com o comando

a.start (0)

b.start (0)

Agora você pode acionar os motores com pwm.
Ative o motor “A” (do lado direito) com 50% do ciclo com o comando:

a.ChangeDutyCycle (50)

O motor direito deve girar “para trás”. Você pode parar o motor com o
comando:

a.ChangeDutyCycle (0)

Experimente acionar o motor em vários ńıveis de ciclo de pwm, passando 0,
25, 50, 75 e 100 para os parâmetros em ChangeDutyCycle. Faça o mesmo com o
motor “B” (do lado esquerdo). Note que ambos os motores giram no sentido de
fazer o robô andar “para trás”. Note também que quanto maior o valor passado
a ChangeDutyCycle, maior a velocidade do motor.

Agora vamos mudar o sentido de rotação dos motores, alterando os sinais
enviados às portas “B” de ambos os motores.

Faça isso com os comandos:

GPIO.output (35, GPIO.HIGH)

GPIO.output (38, GPIO.HIGH)

Note que ambos os motores imediatamente começam a girar no sentido de
fazer o robô avançar. Experimente agora modificar o sinal enviado às entradas
“A” de cada motor com ChangeDutyCycle passando valores de 0, 25, 50, 75 e

https://pypi.org/project/RPi.GPIO/
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100. Tente descobrir que valores fazem os motores pararem. E agora? Qual o
efeito de se aumentar o valor passado a ChangeDutyCycle sobre a rotação dos
motores? Lendo a tabela 2.1, você consegue explicar este comportamento?

Encerre os testes com os comandos:

GPIO.output (35, GPIO.LOW)

GPIO.output (38, GPIO.LOW)

a.stop()

b.stop()

GPIO.cleanup ()

quit()

2.4 Controlando o robô pela web

Agora que você sabe controlar a rotação dos motores usando a biblioteca RPi.GPIO,
vamos usar este conhecimento para finalizar uma aplicação web de operação re-
mota do robô.

Vamos criar uma página web com dois joystics virtuais (do adaptados do
projeto https://github.com/bobboteck/JoyStick). Estes joysticks virtuais,
escritos em javascript, vão enviar comandos para o robô pelo protocolo websoc-
ket . Recupere o esqueleto da aplicação com o comando:

cd ~

git clone https :// gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502 -←↩
telepresenca.git

Você vai precisar também do pacote Python aiohttp. Instale-o com o co-
mando:

sudo apt install python3 -aiohttp

Abra um novo terminal e ative o servidor mjpeg como instrúıdo na seção 2.2.2.
Enquanto o servidor mjpeg estiver ativo, execute o servidor com os comandos:

cd pmr3502 -telepresenca

./ servidor.py

Abra em um web browser o endereço http://<endereco>:8080, onde <endereco>
deve ser substitúıdo pelo endereço/nome de rede do seu Rasberry Pi.

Note que a página mostra no topo o v́ıdeo do robô e dois joysticks virtuais.
Sugestão: Use um dispositivo com tela senśıvel ao toque, como um telefone

celular, para controlar os dois joysticks ao mesmo tempo.
Veja que a sáıda do servidor mostra valores de l e r correspondentes às

posições dos joysticks esquerdo e direito respectivamente.
Interrompa o servidor com a combinação ctrl+c. Abra o arquivo motorc-

trl.py no editor de sua preferência.

Sugestão O ambiente KDE do laboratório tem um gerenciador de arquivos que
pode acessar o seu Raspberry Pi via ssh. Digite na barra de endereços do
Dolphin fish://<endereço>, onde <endereco> é o endereço de rede de seu
Rasberry Pi. Você pode abrir arquivos de textos no Raspberry Pi com o editor
Kate no computador do laborório

A listagem do arquivo se segue:

https://github.com/bobboteck/JoyStick
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import RPi.GPIO as GPIO

class motorCtrl:

def __init__(self):

pass

def initialize(self):

# Inicialize o controle do motor

print(" motorCtrl.initialize ()")

def finalize(self):

# Finalize o controle do motor (lembre -se de parar os ←↩
motores !)

print(" motorCtrl.finalize ()")

pass

def set_lr(self , l, r):

# Aplica comandos nos motores:

# l e o valor (de -100 a 100) para o motor esquerdo

# r e o valor (de -100 a 100) para o motor esquerdo

print(" motorCtrl.set_lr(l={}, r={})". format(l, r))

pass

Você deve reimplementar os métodos initialize, finalize e set lr para
processar os comandos dos joystics virtuais. Use o que aprendeu na seção 2.3.

Quando estiver confiante de que consegue controlar ambos os motores pela
página, desligue o Raspberry Pi, retire-o da fonte USB e conecte-o ao Power
Pack. Coloque o robô no chão, abra novamente os servidores mjpeg e de tele-
operação (use dois shells, ou adicione um caractere & ao final da invocação do
servidor mjpeg) e tente operar remotamente seu robô. Tente navegar pela sala
olhando somente a câmera!



Caṕıtulo 3

Usando o sensor Inercial

O kit é dotado de um sensor Inercial com 6 graus de liberdade, 3 acelerômetros e
3 giroscópios. O sensor é o MPU6050 da Invsense (https://invensense.tdk.
com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/). Este é um sensor iner-
cial microletromecânico1. Como sugere o nome, estes são mecanismos elétricos
em escala micrométrica, tradicionalmente constrúıdos com técnicas e materiais
desenvolvidos pela indústria de semicondutores.

O sensor será usado para medir acelerações e rotações do seu robô, num
processo conhecido como Navegação Inercial. Nesta atividade, vamos aprender
a comunicar com o sensor e calibrá-lo.

3.1 Uso do cubo de calibração

O que é i2c? i2c ou I²C
é padrão de comunicação
serial bidirecional em bar-
ramento entre dispositivos
eletrônicos. Ele usa uma
topologia estrela na qual
um nó controla o barra-
mento e os demais atuam
como periféricos. Cada nó
tem um endereço de 8 bits
dentro do barramento. Fi-
sicamente, o padrão usa
apenas dois sinais, um si-
nal de clock e um sinal de
dados

Para calibrar o sensor, é prefeŕıvel montá-lo
no cubo que acompanha o seu kit.

Para tanto faça as seguintes etapas:

1. Desligue o robô da alimentação. Use
o comando sudo systemctl poweroff

antes de fazê-lo.

2. Desmonte a IMU do robô. Guarde as
porcas em local seguro.

3. Monte a IMU no cubo de calibração
usando os dois parafusos de 3mm. Vide
a Figura 3.1.

4. Reconecte a IMU ao robô. Observe a
ligação de cada pino como descrita na
seção 1.8.3.

5. Religue o robô

1Como pode ser visto na documentação, o MPU6050 tem, além do sensor inercial, um
processador integrado. Infelizmente o uso deste último só pode ser feito por código fechado
da Invsense e portanto não é didaticamente útil.
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Figura 3.1: MPU6050 montado no cubo de calibração.

Ao religar o robô, o LED do sensor
MPU6050 deve acender.

Abra uma sessão com o robô e verifique a
comunicação com o sensor.

Digite o comando:

dmesg | grep mpu6050

Se o driver consegue se comunicar via i2c com o sensor, você deve ver algo
assim.

[ 320.493667] inv -mpu6050 -i2c 1 -0068: mounting matrix not found:←↩
using identity ...

[ 320.493771] inv -mpu6050 -i2c 1 -0068: supply vdd not found , ←↩
using dummy regulator

[ 320.494806] inv -mpu6050 -i2c 1 -0068: supply vddio not found , ←↩
using dummy

regulator

Mas não deve ver uma mensagem como:

inv -mpu6050 -i2c: probe of 1 -0068 failed with error -121

Caso identifique algum erro, teste a comunicação i2c com o sensor usando o
comando2:

i2cget -y 1 0x68 0x75

Cuja resposta deve ser:

0x68

Em caso de falha aqui, verifique as conexões entre o robô e o sensor.
Verifique se o driver foi carregado e criou o dispositivo no sistema de arquivos:

ls -la /dev/iio*

A resposta deve ser algo como:

crw -rw ---- 1 root iio 234, 0 Apr 20 17:39 /dev/iio:device0

Verifique se este dipositivo corresponde ao MPU6050 com o comando:

2Caso o comando não seja reconhecido, instale a ferramenta com sudo apt install

i2c-tools.
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sudo udevadm info /dev/iio:device0

Cuja resposta deve ser:

N: iio:device0

L: 0

E: DEVPATH =/ devices/platform/soc/fe804000.i2c/i2c -1/1 -0068/ iio:←↩
device0

E: DEVNAME =/dev/iio:device0

E: DEVTYPE=iio_device

E: OF_NAME=mpu6050

E: OF_FULLNAME =/soc/i2c@7e804000/mpu6050@68

E: OF_COMPATIBLE_0=invensense ,mpu6050

E: OF_COMPATIBLE_N =1

E: MAJOR =234

E: MINOR =0

E: SUBSYSTEM=iio

3.2 Comunicando-se com o Sensor Inercial

3.2.1 Permissões de acesso

O driver do dispositivo mpu6050 é muito simples, resume-se a oferecer uma
interface mı́nima de comunicação direta com o dispositivo. Não há controle de
acesso simultâneo ao dispositivo. É por essa razão que o acesso ao sistema de
arquivo é inicialmente restrito ao super-usuário (Root).

Verifique as permissões atuais com o comando

ls -la /sys/bus/iio/devices/iio:device0/

drwxr -xr-x 6 root root 0 Apr 20 18:28 .

drwxr -xr-x 5 root root 0 Apr 20 18:28 ..

drwxr -xr-x 2 root root 0 Apr 20 18:38 buffer

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 current_timestamp_clock

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 dev

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_matrix

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_mount_matrix

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_scale

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_scale_available

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_x_calibbias

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_x_raw

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_y_calibbias

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_y_raw

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_z_calibbias

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_accel_z_raw

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_anglvel_mount_matrix

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_anglvel_scale

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 ←↩
in_anglvel_scale_available

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_anglvel_x_calibbias

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_anglvel_x_raw

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_anglvel_y_calibbias

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_anglvel_y_raw

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_anglvel_z_calibbias

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_anglvel_z_raw

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_gyro_matrix

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_temp_offset

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_temp_raw

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 in_temp_scale

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 name
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lrwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 20 18:38 of_node -> ←↩
../../../../../../../ firmware/devicetree/base/soc/←↩
i2c@7e804000/mpu6050@68

drwxr -xr-x 2 root root 0 Apr 20 18:38 power

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 sampling_frequency

-r--r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:38 ←↩
sampling_frequency_available

drwxr -xr-x 2 root root 0 Apr 20 18:38 scan_elements

lrwxrwxrwx 1 root root 0 Apr 20 18:38 subsystem -> ←↩
../../../../../../../ bus/iio

drwxr -xr-x 2 root root 0 Apr 20 18:38 trigger

-rw-r--r-- 1 root root 4096 Apr 20 18:28 uevent

Neste laboratório, teremos cuidado de acessar o dispositivo com apenas um
programa por vez, e podemos reduzir as restrições padrão. Vamos criar uma
permissão espećıfica para acesso ao dispositivo por meio de um novo grupo de
usuários.

Criaremos um grupo novo chamado iio

sudo groupadd iio

Adicione o usuário pi ao grupo iio com o comando

sudo usermod -a -G iio pi

Verifique que o grupo foi adicionado com o comando

id pi

Note que o linux não modifica os grupos da sessão que já foi criada. Os grupos
da sessão atual podem ser vistos com o comando

id

Saia da sessão atual com o comando exit. Crie uma nova via ssh. Verifique
novamente as sessões do usuário atual com o comando id. Agora você deve
encontar o grupo iio entre os grupos da sessão atual.

Vamos agora criar uma regra no sistema udev que irá conceder permissões
de acesso ao dispositivo inercial aos usuários do grupo iio. Para tanto crie como
super-usuário o arquivo /etc/udev/rules.d/99-iio-mpu6050.rules Com o
conteúdo

KERNEL ==" iio:device [0-9]*", SUBSYSTEM =="iio", ATTR{name }=="←↩
mpu6050", ACTION =="add", GROUP="iio", PROGRAM ="/bin/sh -c ’←↩
chgrp -R iio /sys%p; chmod -R g=u /sys%p’"

Remova o driver do dispositivo com o comando

sudo rmmod inv -mpu6050 -i2c

Recarregue o driver do dispositivo com o comando

sudo modprobe inv -mpu6050 -i2c

Verifique agora as permissões com o comando

ls -la /sys/bus/iio/devices/iio\: device0/

O grupo deve ter mudado de root para iio.
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3.2.2 Lendo o sensor em modo raw

Você pode agora coletar medidas da IMU!
Verifique por exemplo a aceleração medida no eixo z

cd /sys/bus/iio/devices/iio:device0

cat in_accel_z_raw

Este valor ”raw”é o valor medido sem o viés e sem considerar a escala de
medida do dispositivo. Vamos ignorar por hora o viés (De fato, é melhor tratar
o viés fora do dispositivo). Consulte a escala com o comando

cat in_accel_scale

Multiplique o valor da escala pelo valor ”raw”. Este deve ser o valor medido
da aceleração com viés.

Sabe-se que a aceleração da gravidade é, em média, aproximadamente 9,8m/s².
Não se preocupe se o valor medido for diferente deste. São normais nesse mo-
mento erros de até 20%.

Repita quatro vezes o comando cat in accel z raw. O valor permanece o
mesmo?

Agora inverta a posição do cubo, colocando-o ”de cabeça para baixo”, ou
seja, com a face do circuito integrada voltada para baixo.

Qual o valor medido por in accel z raw? Qual o valor multiplicado pela
escala?

Colete mais quatro vezes in accel z raw nesta posição. Por hipótese, o
valor de cada medida é o valor real da aceleração da gravidade somado a um
viés e um erro aleatório de média nula. Supondo que o viés tenha se mantido
constante entre as medidas, a diferença corresponde à flutuação natural do erro
e a mudança de orientação da IMU. Supondo agora que o eixo z esteja bem
próximo da vertical, a diferença entre as medidas nas duas orientações deve ser
próxima da aceleração da gravidade local. Faça este cálculo para a mediana das
5 amostras que você colheu em cada posição.

3.2.3 Lendo o sensor de forma śıncrona

Vamos agora proceder a um cálculo mais preciso do viés em cada eixo. Antes
no entanto precisamos aprender a coletar uma série de dados. O sensor inercial
gera amostras a uma frequência determinada, que pode ser consultada pelo
comando:

cat sampling_frequency

O valor padrão é 50Hz. Os valores “raw” são atualizados somente após o término
do peŕıodo de amostragem. Note agora um problema: Não é trivial garantir que
cada leitura a in accel z raw corresponde a uma nova amostra. Por exemplo,
faça três leituras consecutivas com o comando:

cat in_accel_z_raw && cat in_accel_z_raw && cat in_accel_z_raw

Você vai colher ao menos duas leituras repetidas, e muito provavelmente três.
Mas como ter certeza? Note que não basta aguardar por uma alteração no valor,
pois é posśıvel que o erro aleatório se repita de uma amostra a outra. Ademais,
um programa em modo de usuário no Linux não possui nenhuma garantia de
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tempo de execução3 É posśıvel que o sistema operacional pause a execução
do programa por mais de 20ms sem nenhum aviso prévio! Estes dois fatores
combinados fazem com que a interface vista até o momento seja inadequada
para garantir a coleta de todas as amostras do sensor sem repetições.

Felizmente o dispositivo possui dois recursos que mitigam estes problemas.
Há um sinal de novos dados através do pino de interrupção externo (conectado
ao GPIO4 do Raspberry Pi). Toda vez que uma nova amostra é coletada o
sensor envia um pulso por este sinal. Além disso há um buffer interno que pode
guardar dados das amostras enquanto estes não são lidos pelo barramento i2c.

O driver expõe estes recursos pelo sistema de arquivos. Para tanto você deve
selecionar quais os dados serão coletados pelo buffer.

Verifique quais são os dados dispońıveis com o comando:

ls scan_elements

Vamos coletar os dados do acelerômetro do eixo z. Para tanto habilite a
coleta deste sensor com o comando:

echo 1 > scan_elements/in_accel_z_en

Abra um segundo terminal via ssh para o seu Raspberry Pi, mantendo a
sessão orignal aberta. Vamos chamar a sessão original de sessão “A”, e a nova
de sessão “B”.

Na sessão “A” digite o comando:

echo 1 > buffer/enable

E na sessão “B” o comando:

od -t d2 --endian=big /dev/iio\: device0

A sessão “B” agora vai mostrar uma série de amostras do acelerômetro Z.
Você pode manusear o cubo e verificar como a mudança da sua orientação
afeta as medidas (mas faça-o com cuidado, as conexões dos cabos jumper são
precárias).

Para interromper a leitura, digite o seguinte comando na sessão “A”:

echo 0 > buffer/enable

Note que isso interrompe o fluxo de dados na sessão “B”, mas o comando
continua ativo (para interrompê-lo, use a combinação ctrl+c).

O comando od processa uma sequência de bytes e interpreta-a de forma
leǵıvel para o usuário. As opções -t d2 --endian=big significam que os dados
são interpretados como sequências de inteiro com sinal e em formato big endian,
e devem ser exibidos em formato decimal.

É posśıvel capturar múltiplos canais simultaneamente. O sensor irá conca-
tenar as leituras dos 3 canais, ordenando-os de acordo com o atributo index.
Consulte os ı́ndices dos canais x, y e z com os comandos

cat scan_elements/in_accel_x_index

cat scan_elements/in_accel_y_index

cat scan_elements/in_accel_z_index

Cada leitura irá consistir de um pacote com os dados dos canais habilita-
dos. O sensor irá também, quando necessário adicionar bytes nulos de forma a

3Em algumas circunstâncias, até mesmo tarefas executadas no kernel podem sofrer deste
efeito. O Linux, na sua configuração padrão, não é um sistema operacional de tempo real.
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garantir que a posição de ińıcio de um determinado canal dentro de um pacote
seja um múltiplo do seu tamanho.

Ative também a leitura dos acelerômetros nos eixos x e y com o comando:

echo 1 > scan_elements/in_accel_x_en

echo 1 > scan_elements/in_accel_y_en

Neste caso, cada pacote de leitura irá consistir de 6 bytes, os 2 primeiros
referentes à leitura do eixo x, os 2 seguintes correspondem à leitura do eixo y
e finalmente, os 2 finais correspondem à leitura do eixo z (observe que não há
necessidade de se adicionar bytes nulos em nenhum caso).

Este formato pode ser convenientemente convertido para decimal pelo co-
mando od. Para tanto interrompa o comando sendo executado na sessão “B” e
digite o comando:

od -An -w6 -t d2 --endian=big /dev/iio\: device0

A opção -An desativa o campo “endereço”, enquanto que a opção -w6 solicita
o processamento de 6 bytes por vez. Ative novamente o buffer com o comando
echo 1 > buffer/enable na sessão “A”. A sáıda deve mostrar 3 colunas, uma
para o eixo x, uma para o eixo y e uma para o eixo z. Verifique (com cuidado para
não interromper a conexão i2c entre o sensor e o Raspberry Pi) como mudanças
de orientação no véıculo modificam as entradas. Você consegue, olhando para
esta sáıda (e lembrando que a gravidade equivale a uma aceleração para cima),
determinar as orientações dos eixos x, y e z no módulo?

3.3 Calibração da IMU

Como você pode observar, mesmo quando um eixo aparenta estar na horizon-
tal, há algum reśıduo determińıstico não nulo na medição da aceleração. Este
reśıduo se deve ao viés do sensor e a imperfeições no alinhamento com a hori-
zontal (devidas à montagem do sensor, à fabricação do cubo, à superf́ıcie onde
ele se encontra...). Para identificar o v́ıes, é necessário isolar o efeito destas
imperfeições. Vamos usar o cubo para medir o vetor gravidade em diferentes
orientações. Com o vetor viés correto, a norma do vetor gravidade deve ser a
mesma em todas as orientações, a menos de um erro aleatório.

Seja a vetor de acelerações colhida com o cubo estacionário na i-gésima
medida [xi, yi, zi]

T
.

Esta medida, multiplicada pela escala r, corresponde ao vetor gravidade no
referencial do cubo, subtráıdo do viés e somado a um erro aleatório:

r

 xi

yi
zi

 =

 gxi
gyi
gzi

− r

 vx
vy
vz

+

 exi
eyi
ezi

 (3.1)

Onde
[
gxi, gyi, gzi

]T
é o vetor gravidade no referencial do dispositivo na

i-gésima leitura,
[
exi, eyi, ezi

]T
é o vetor correspondente ao erro aleatório e

[vx, vy, vzi]
T
é o vetor correspondente ao v́ıes.

Suponha o valor do erro em cada canal resultado de uma distribuição Gaus-
siana aleatória independente de média nula e covariâncias iguais.

Ou seja, a função densidade de probabilidade do erro é dada por:
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p(e) =
1

σ
√
2π

e−
e2

2σ (3.2)

Mais importante, supõe-se a magnitude do erro muito menor do que a do
vetor gravidade.

Como dito anteriormente, não sabemos com precisão suficiente a orientação
do cubo em cada leitura. No entanto, uma das consequências da definição
aqui adotada para o vetor erro é que a sua projeção em qualquer direção segue
a distribuição dada por (3.2). Do mesmo modo, embora a orientação exata

do vetor
[
gxi, gyi, gzi

]T
seja desconhecida, seu módulo é a aceleração local da

gravidade g.
Rearranjando-se (3.1), gxi

gyi
gzi

 = r

 xi

yi
zi

+ r

 vx
vy
vz

−
 exi

eyi
ezi

 (3.3)

Agora, considere o vetor s = [xi, yi, zi]
T
+[vx, vy, vz]

T
, com somente as duas

primeiras parcelas do lado direito de (3.3). Observe que se a norma do vetor
erro for muito menor do que o da gravidade, então

[
gxi, gyi, gzi

]
.s/ ∥s∥ ≈ g

(pois as perturbações correspondentes ao erro aleatório afetam basicamente as
componentes de s/ ∥s∥ que são perpendiculares ao vetor gravidade).

Assim, se ϵi é uma variável aleatória distribúıda de acordo com (3.2), então:

g ≈ r

√
(vx + xi)

2
+ (vy + yi)

2
+ (vz + zi)

2
+ ϵi (3.4)

Isso equivale a dizer que a diferença entre a norma da medida de aceleração
somado ao viés e o valor da aceleração local da gravidade segue uma distribuição
aproximadamente gaussiana de acordo com (3.2). Note mais uma vez os pres-
supostos: O vetor erro é dado por uma distribuição gaussiana de média nula e
covariância uniforme e a sua magnitude é muito menor do que a aceleração da
gravidade.

Agora, dado um conjunto de medidas, podemos descobrir qual o vetor viés
[vx, vy, vz]

T
com a máxima probabilidade a posteriori. Podemos até mesmo,

dados alguns cuidados com a medida, ignorar por hora o valor real da gravidade.
O vetor [vx, vy, vz]

T
desejado é o que minimiza a função:

F (vx, vy, vz) =
∑
i

(
r

√
(vx + xi)

2
+ (vy + yi)

2
+ (vz + zi)

2 − g

)2

(3.5)

para todas as medidas de i coletadas. Se colhermos medidas em múltiplas
orientações, é posśıvel até mesmo empregar o valor da gravidade como variável
nesta função.

3.3.1 Coleta de Amostras para Calibração

Vamos colher amostras com o cubo apoiado em cada uma das suas 6 faces. Para
tanto, digite na sessão “B” o comando:

od -An -w6 -t d2 --endian=big /dev/iio\: device0 > arquivo
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onde arquivo é o nome do arquivo que vai receber a amostra. Na sessão
“A”, vamos ligar o buffer durante 60 segundos com o comando:

echo 1 > buffer/enable && sleep 60 && echo 0 > buffer/enable

Quando este comando se encerrar, digite ctrl+c na sessão “B” (isso na ver-
dade vai criar problemas para o comando od em suas últimas linhas, você talvez
tenha que corrigir o arquivo manualmente).

Repita este processo apoiando o cubo em cada uma das 6 faces.

3.3.2 Processamento das Amostras

Uma vez coletadas as amostras, vamos minimizar numericamente a equação
(3.5).

Isso pode ser feito usando qualquer pacote numérico de sua preferência.
Vamos ilustrar como fazê-lo usando python e o pacote scipy.

Do mesmo modo, há diversas distribuições de python e scipy. Vamos ilustrar
uma instalação t́ıpica em um ambiente Debian/Ubuntu, que pode ser o próprio
Raspberry Pi do seu kit! Se preferir, pode transferir os arquivos via scp para
outro computador e fazer o processamento neste último.

Instale o scipy, o matplotlib e a interface jupyter-notebook com os comandos:

sudo apt install jupyter -notebook python3 -scipy python3 -←↩
matplotlib

Neste caso (e, novamente, sinta-se a vontade para usar o software com o qual
você está mais confortável), vamos usar a função scipy.optimize.minimize

para encontrar os valores do vetor viés e da aceleração da gravidade que mini-
mizem (3.5).

Em primeiro lugar, vamos recuperar os dados coletados na seção 3.3.1. Uma
maneira simples de fazê-lo é com o pacote csv de Python A função a seguir é
um exemplo de como fazê-lo supondo que cada leitura está em uma linha de
texto e cada leitura é separada por espaços:

def le_arquivo(nome):

with open(nome) as f:

r = csv.reader(f, delimiter=’ ’, skipinitialspace=True , ←↩
quoting=csv.QUOTE_NONNUMERIC)

data = [row for row in r]

return data [2:-2]

Note que para evitar problemas na primeira e última linha do comando od,
a função descarta a primeira e última linhas. Escreva uma função similar a esta
que lê um arquivo e retorna uma lista de trincas nas quais o primeiro componente
deve ser a leitura no eixo x, o segundo a leitura no eixo y e o terceiro a leitura
no eixo z (Caso tenha algum erro dif́ıcil de explicar, verifique se o conteúdo do
arquivo corresponde ao esperado).

Suponha que os nomes dos arquivos coletados na seção 3.3.1 estejam em uma
lista na variável arquivos. Você pode carregar todos os dados com o comando:

todas_as_leituras = [le_arquivo(a) for a in arquivos]

(Ou no lugar de le arquivo outra função similar que você tenha escrito).
Por hora, trataremos todas as leituras de forma indiscriminada. Colete todas

as leituras em uma única sequência com o comando:
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todas_as_leituras_combinadas = [leitura for coleta in ←↩
todas_as_leituras for leitura in coleta]

A função scipy.optimize.minimize precisa da definição de duas funções,
uma função objetivo e um gradiente da mesma4.

Escreva as funções costfunc1 e grad costfunc1. Use as seguintes assina-
turas:

def costfunc1(x, data , scale):

def grad_costfunc1(x, data , scale):

Onde x é um vetor com 4 componentes, vx, vy, vz e g. data é um vetor
de leituras no qual cada entrada é uma lista com as 3 medições de aceleração.
scale é a escala do sensor.

costfunc1 deve retornar o valor da função objetivo como definida em (3.5).
grad costfunc1 deve retornar um vetor de 4 componentes, cada um com a

derivada da função da função (3.5) em relação a vx, vy, vz e g. Note que se

Ri(vx, vy, vz) =
√

(vx + xi)2 + (vy + yi)2 + (vz + zi)2

Então

F (vx, vy, vz, g) =
∑
i

(rRi(vx, vy, vz)− g)
2

Assim,

∂F

∂vx
=
∑
i

2r
∂Ri

∂vx
(rRi(vx, vy, vz)− g)

com

∂Ri

∂vx
=

vx + xi

Ri

O análogo pode ser feito para as variáveis vy e vz. O caso de g é mais simples,
pois,

∂F

∂g
= −

∑
i

2(rRi(vx, vy, vz)− g)

Sugestão: Você pode verificar os resultados de grad costfunc1 comparando-
os com uma diferenciação numérica por diferenças finitas de costfunc1.

Uma vez que estas funções estjam constrúıdas, você pode encontrar o mı́nimo
de costfunc1 com o comando:

res1 = scipy.optimize.minimize(costfunc1 , [0.0, 0.0, 0.0, 9.8], (←↩
todas_as_leituras_plano , scale), jac=grad_costfunc1)

print(res1)

print(res1)

4Na verdade para este problema a otimização pode ser feita sem o gradiente, a um maior
custo computacional.
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Figura 3.2: Histograma de acelerações medidas depois de uma calibração com
escalas uniformes.

O primeiro parâmetro da chamada a minimize é a função objetivo, o segundo
parâmetro é o valor inicial da solução (supondo um viés próximo do zero e
aceleração da gravidade de aproximandamente 9,8m/s²), o terceiro contém os
valores a serem passados nos parâmetros data e scale, o quarto é a função
gradiente.

O resultado da otimização é colocado na variável res1. Especificamente, os
valores de vx, vy, vz e g que minimizam a função estão em res1.x.

A função calc accel1 calcula a magnitude da aceleração de uma medida
dado o resultado da otimização:

def calc_accel1(medida , parametros , scale):

rx, ry , rz = medida

rx += parametros [0]

ry += parametros [1]

rz += parametros [2]

return scale*np.sqrt(rx*rx+ry*ry+rz*rz)

Onde parametros é um vetor como o de res1.x com os componentes vx, vy, vz
e scale é a escala do sensor.

Colete os valores medidos em todas as medidas com o comando:

medidas_g = [calc_accel1(m, res1.x, 0.000598) for m in ←↩
todas_as_leituras_plano]

Se as hipóteses estiverem adequadas, o vetor medidas g deve oscilar próximo
do valor real da gravidade com uma distribuição aproximadamente gaussiana.
Podemos plotar um histograma do vetor com o comando:

plt.hist(medidas_g ,bins =30)

Infelizmente, você provavelmente5 vai se deparar com uma figura como a da
Figura 3.2. O que deu errado? Vamos examinar mais a fundo separando cada
conjunto de leitura.

medidas_g_separadas = g_measures_split = [[ calc_accel1(m, res1.x,←↩
scale) for m in leitura] for leitura in todas_as_leituras]

Mostre agora o histograma com o comando:

5Talvez tenha dado sorte e obtido uma distribuição gaussiana. Continue lendo, mesmo que
seja o caso.
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Figura 3.3: Histograma de acelerações medidas destacando cada coleta.

fig , ax = plt.subplots ()

ax.hist(medidas_g_separadas ,bins=30, label=arquivos)

ax.legend ()

Você agora pode ver uma figura como a da Figura 3.3. Note que há uma
superposição de distribuições gaussianas, uma para cada amostra. O problema
é que a hipótese de que o ganho em cada um dos eixos é o mesmo revela-se
falha!

Vamos criar uma nova função objetivo que considera a possibilidade de ga-
nhos distintos sx, sy, sz em cada eixo:

F (vx, vy, vz, sx, sy, sz) =
∑
i

(
r
√

s2x (vx + xi)
2
+ s2y (vy + yi)

2
+ s2z (vz + zi)

2 − g

)2

(3.6)
Agora, como a escala é desconhecida, nós somos obrigados a usar o valor

local da aceleração da gravidade. Em São Paulo o valor é 9,786366 m/s².
Escreva as funções costfunc2 e grad costfunc2. Use as seguintes assina-

turas:

def costfunc2(x, data , g, scale):

def grad_costfunc2(x, data , g, scale):

Onde x é um vetor com 6 componentes, vx, vy, vz, sx, sy, sz. data é um vetor
de leituras no qual cada entrada é uma lista com as 3 medições de aceleração.
g é o valor local da aceleração da gravidade e scale é a escala base do sensor.

costfunc2 deve retornar o valor da função objetivo como definida em (3.6).
grad costfunc2 deve retornar um vetor com 6 componentes contendo a

derivada da função em relação a vx, vy, vz, sx, sy, sz.
Note que novamente, se

Ri(vx, vy, vz, sx, sy, sz) =
√

s2x(vx + xi)2 + s2y(vy + yi)2 + s2z(vz + zi)2

Então
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F (vx, vy, vz, sx, sy, sz) =
∑
i

(rRi(vx, vy, vz, sx, sy, sz)− g)
2

Assim,

∂F

∂vx
=
∑
i

2r
∂Ri

∂vx
(rRi − g)

e

∂F

∂sx
=
∑
i

2r
∂Ri

∂sx
(rRi − g)

com

∂Ri

∂vx
=

s2x (vx + xi)

Ri

e

∂Ri

∂sx
=

sx (vx + xi)
2

Ri

O análogo pode ser feito para as variáveis vy, vz, sy e sz.
Uma vez que estas funções estjam constrúıdas, você pode encontrar o mı́nimo

de costfunc2 com o comando:

res2 = scipy.optimize.minimize(costfunc2 , [res1.x[0], res1.x[1], ←↩
res1.x[2], 1.0, 1.0, 1.0], (todas_as_leituras_plano , ←↩
9.786366 , 0.000598) , jac=grad_costfunc2)

print(res2)

Substitua o valor 9.786366 pelo valor do seu local da aceleração da gravidade
se for o caso.

Temos agora um novo resultado de otimização. Note que, embora os valores
de offset sejam próximos do obtido na primeira etapa, apresentam uma ligeira
diferença. Mais importante, os valores de sx, sy, sz são diferentes de 1.06.

A função calc accel2 calcula a magnitude da aceleração de uma medida
dado o resultado desta nova otimização:

def calc_accel2(medida , parametros , scale):

rx, ry , rz = medida

rx = parametros [3]*(rx+parametros [0])

ry = parametros [4]*(ry+parametros [1])

rz = parametros [5]*(rz+parametros [2])

return scale*np.sqrt(rx*rx+ry*ry+rz*rz)

Colete os valores medidos em todas as medidas com o comando:

medidas_g2 = [calc_accel2(m, res2.x, 0.000598) for m in ←↩
todas_as_leituras_plano]

Agora podemos observar a distribuição do vetor resultado com o comando:

plt.hist(medidas_g2 ,bins =30)

6O eixo z neste sensor é o que geralmente é diferente dos demais
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Perguntas

1. Qual o valor do desvio padrão das acelerações em medidas g2:

2. Qual o valor do desvio relativo, ou seja a razão entre o desvio padrão e a
média de medidas g2?



Caṕıtulo 4

Estimando rotações e uma
introdução ao filtro de
Kalman

4.1 Introdução

Neste caṕıtulo passaremos a ler também os dados dos giroscópios da unidade
inercial. Vamos construir um sistema de coordenadas local do robô e mostrar
como transformar leituras da IMU para este referencial. Em seguida, vamos
mostrar uma técnica simples para estimar a inclinação do robô com a horizon-
tal usando os dados dos acelerômetros. Vamos comparar os dados desta esti-
mativa com dados similares obtidos pela integração direta dos giroscópios da
IMU. Mostraremos que estas abordagens possuem deficiências complementares.
Finalmente, construiremos um Filtro de Kalman trivial em uma dimensão para
estimar a inclinação do véıculo fazendo a fusão sensorial de ambos os sensores.

4.2 Publicando os dados da IMU via tcp/ip

No caṕıtulo 3 você viu como ler dados do MPU6050 pelo sistema de arquivos
Linux. Esta abordagem de acesso direto ao dispositivo possui alguns inconveni-
entes:

• O que fazer se mais de um programa requer acesso aos dados da IMU?
Quando um programa lê dados do buffer, eles são – naturalmente – supri-
midos. Mas isso significa que nenhum outro programa terá acesso a estes
dados.

• Como ficará claro, para uma maior estabilidade dos dados da IMU é ne-
cessário aguardar algum tempo após o ińıcio da coleta de dados. Isso
significa que qualquer programa que use diretamente a IMU deveria pas-
sar por uma fase de “aquecimento” antes de começar a trabalhar.

Estes dois problemas podem ser suprimidos com a mesma solução, o uso
de um serviço que lê continuamente os dados da IMU e publica-os para outros
programas.

39
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O programa servicoimu.py trabalha assim. Para obtê-lo, digite o seguinte
comando em um prompt do Raspberry Pi do seu robô:

git clone https :// gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502 -servico←↩
-imu.git

Este programa usa a biblioteca iio (https://wiki.analog.com/resources/
tools-software/linux-software/libiio) que implementa uma interface com
dispositivos industriais (no caso espećıfico do MPU6050, ele usa basicamente a
mesma interface vista no caṕıtulo 3). Especificamente, ele usa a versão Python
desta biblioteca. Para instalá-la, digite o comando:

sudo apt install python3 -libiio

Para iniciar o serviço, digite os comandos (certifique-se de que o MPU6050
está conectado):

cd pmr3502 -servico -imu

./ servicoimu.py

Este programa irá continuamente capturar os dados da IMU e publicá-los
para outros programas. Note que ele o faz pela rede, de modo que é até mesmo
posśıvel ler os dados da IMU em outro computador! O programa irá rodar
até que seja interrompido, por exemplo via ctrl+c. O programa é bem simples
(veja seu código fonte). Ele não faz nenhuma tradução dos dados lidos da IMU,
apenas recupera-os e transmite-os pela rede. Assim, os pacotes transmitidos
mantêm o formato original do MPU6050. Os pacotes consistem de 24 bytes,
organizados como se segue:

• bytes 0-1: Valor bruto da aceleração no eixo x. Inteiro de 2 bytes com
sinal big endian.

• bytes 2-3: Valor bruto da aceleração no eixo y. Inteiro de 2 bytes com
sinal big endian.

• bytes 3-5: Valor bruto da aceleração no eixo z. Inteiro de 2 bytes com
sinal big endian.

• bytes 6-7: Valor bruto da vel. angular no eixo x. Inteiro de 2 bytes com
sinal big endian.

• bytes 8-9: Valor bruto da vel. angular no eixo y. Inteiro de 2 bytes com
sinal big endian.

• bytes 10-11: Valor bruto da vel. angular no eixo z. Inteiro de 2 bytes com
sinal big endian.

• bytes 12-15: “Enchimento”. Estes bytes servem apenas para garantir que
o campo seguinte inicie-se em um byte de ordem múltipla de 8. Podem
ser ignorados.

• bytes 16-23: Timestamp. Tempo decorrido desde um instante arbitrário
em nanossegundos. Inteiro de 8 bytes sem sinal little endian.

No diretório do projeto há um notebook que demonstra como ler estes dados
usando o pacote socket de python. O notebook é teste servico imu. Abra um
novo shell para o seu robô (ou coloque o serviço do shell atual em background com
ctrl+z e o comando fg) e inicie o jupyter-notebbok no diretório do projeto.

O notebook contém a declaração da função le dados imu abaixo:

https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/libiio
https://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-software/libiio
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def le_dados_imu(n, func=None , endereco = "localhost", porta←↩
=1234):

dd = []

with socket.socket(socket.AF_INET , socket.SOCK_STREAM) as s:

s.connect ((endereco , porta))

for i in range(n):

data = s.recv (24)

ax = int.from_bytes(data [0:2] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

ay = int.from_bytes(data [2:4] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

az = int.from_bytes(data [4:6] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

wx = int.from_bytes(data [6:8] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

wy = int.from_bytes(data [8:10] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

wz = int.from_bytes(data [10:12] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

t = int.from_bytes(data[-8:], byteorder=’little ’, ←↩
signed=False)

dd.append ([ax, ay, az, wx , wy , wz, t])

if func:

func(i)

return dd

Esta função lê uma série de dados da IMU e coloca-a em uma sequência. Os
seus parâmetros são:

• n: A quantidade de amostras a ser coletada.

• func: Uma função a ser chamada a cada coleta (útil para mostrar pro-
gresso).

• endereco: O endereço do computador no qual o serviço servicoimu.py

está rodando.

• porta: A porta TCP na qual o serviço servicoimu.py atende.

A função retorna uma sequência de amostras. Cada amostra por sua vez
é uma sequência cujas entradas são, respetivamente, os valores brutos de ace-
leração em x, y, z, as velocidades angulares brutas em x, y, z e o momento da
coleta, em nanossegundos.

O notebook coleta 15000 entradas (correspondentes a 5 minutos na taxa de
amostragem padrão de 50Hz). Depois, mostra em um gráfico o valor bruto da
aceleração z versus tempo. Se você executar o notebook logo após iniciar o
servicoimu.py, poderá ver a aceleração em z variando um pouco, ainda que o
robô esteja em repouso. Isso é o efeito da variação da temperatura do MPU6050
sobre seu viés!

4.3 Sistemas de Coordenadas

O robô possui um sistema de coordenadas local próprio, que acompanha seu
movimento no espaço. Uma convenção comum em robôs móveis é definir um
sistema de eixos coordenados ortogonais x, y e z de modo que o eixo x acompa-
nha o eixo longitudinal do véıculo apontando para “frente”. O eixo longitudinal
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Figura 4.1: Brinquedo Sphero “bb-8 star wars”. Não há “direção preferencial
de deslocamento”!

Figura 4.2: ROV Mandi do LVNT-EPUSP. Qual o “plano preferencial de des-
locamento”?

aqui é definido como a direção preferencial de deslocamento do véıculo, e a sua
face “frontal” é definida como o sentido no qual estão apontados a maior parte
dos sensores do véıculo. O eixo y é definido como o eixo ortogonal ao eixo x
contido no plano preferencial de deslocamento do véıculo. Finalmente, o eixo z
é o eixo ortogonal aos outros dois.

Naturalmente, há bastante espaço para ambiguidades nestas definições. O
que é a “direção preferencial de deslocamento” em um robô esfera como o da
Fig. 4.1?

Do mesmo modo, em algumas situações o “plano preferencial de desloca-
mento” do véıculo também é amb́ıguo. A Figura 4.2 mostra o véıculo submarino
operado remotamente (Remotely Operated underwater Vehicle - ROV) Mandi,
desenvolvido pelo Laboratório de Véıculos Não-Tripulados da Escola Politécnica
da USP para inspeção de turbinas hidrelétricas. Em uma missão t́ıpica, este
véıculo desloca-se sobretudo no sentido vertical.

Felizmente, tais ambiguidades não se aplicam ao nosso kit. A “direção pre-
ferencial de deslocamento” é a horizontal perpenticular ao eixo das rodas, a face
frontal é aquela da câmera e o véıculo se desloca sobretudo no plano horizontal.
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Figura 4.3: Sistema de coordenadas local do robô.

Assim podemos definir o sistema de coordenadas como se segue:

• O eixo x é o eixo paralelo ao plano horizontal perpendicular ao eixo de
rotação das rodas e o seu sentido positivo é definod como “para frente”.

• O eixo y é o eixo paralelo ao de rotação das rodas e o seu sentido positivo
é definido como “para a esquerda” do véıculo.

• O eixo z é o eixo vertical e o seu sentido positivo é definido como “para
cima”.

A Figura 4.3 mostra estes eixos. Note que pela geometria da esfera fronta
e das rodas do robô, o eixo x não é paralelo aos planos das placas que compõe
o chassis do robô. De fato, geometricamente, uma ordem mais apropriada para
definir estes eixos é:

1. Define-se o plano horizontal como o plano que contém os 3 pontos prin-
cipais de apoio do robô, a esfera dianteira e as duas rodas (supõe-se aqui
contato aproximadamente puntual). O eixo z é o eixo perpendicular a este
plano.

2. O eixo y é a projeção do eixo (supostamente) comum de rotação das rodas
no plano horizontal. Nota-se que sem imperfeições geométricas, o eixo de
rotação já é horizontal.

3. Finalmente, o eixo x é o produto cruzado dos eixos y × z.

Resta ainda definirmos uma origem para este sistema de coordenadas. Como
neste caṕıtulo trataremos exclusivamente de rotações, este problema será tra-
tado mais adiante.
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Figura 4.4: Módulo MPU6050 montado no robô.

4.3.1 Sistema de coordenadas local da IMU

A Figura 4.4 mostra o módulo MPU6050 montado no robô. Este módulo mede
acelerações e rotações em um sistema local de coordenadas x′, y′, z′. Dos expe-
rimentos feitos no caṕıtulo 3 é posśıvel deduzir a posição destes eixos:

• O eixo z′ é o eixo perpendicular ao plano da placa de circuito impresso,
positivo no sentido em que os componentes estão montados.

• O eixo y′ é o eixo paralelo ao plano da placa de circuito impresso, alinhado
com sua maior dimensão, e positivo no sentido oposto ao do LED.

• O eixo x′ é o eixo paralelo ao plando da placa de circuito impresso, ali-
nhado com sua menor dimensão, e positivo no sentido oposto aos pinos
de conexão.

Nota-se que este sistema de coordenadas é próximo do sistema x, y, z do robô.
De fato, excluindo-se alguns desalinhamentos, o eixo y′ deveria coincidir com o
eixo y, e os eixos x′ e z′ devem ter suas maiores componentes nos respectivos
eixos x e z. De todo modo, a montagem da IMU envolve folgas que impossibi-
litam o estabelecimento a priori de uma transformação de coordenadas de um
sistema em outro.

4.3.2 Determinando transformação de coordenadas da IMU
para o robô

Vamos estabelecer um procedimento experimental para determinarmos a trans-
formação de coordenadas do referencial da IMU (x′, y′, z′) para o referencial
local do robô (x, y, z). Esta transformação de coordenadas é a transformação
linear que obtém o vetor v medido no referencial do robô [vx′ , vy′ , vz′ ] a partir do
vetor medido no referencial da IMU [vx, vy, vz]. Esta transformação é definida
da seguinte maneira: vx

vy
vz

 =

 ix′ iy′ iz′

jx′ jy′ jz′

kx′ ky′ kz′

 vx′

vy′

vz′

 (4.1)

Nota-se que o vetor [ix′ , iy′ , iz′ ] corresponde ao vetor unitário paralelo ao eixo
x medido no referencial (x′, y′, z′). O mesmo vale para os vetores [jx′ , jy′ , jz′ ] e
[kx′ , ky′ , kz′ ] e os correspondentes eixos y e z.
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Assim, se fosse posśıvel medir diretamente os vetores i, j e k no referencial
da IMU, a transformação poderia ser determinada. Uma idéia simples é usar
o próprio vetor da gravidade, correspondente a uma aceleração vertical para
cima, para estimar as componentes do vetor k medidas na IMU. Infelizmente
isso requer uma superf́ıcie perfeitamente horizontal, o que é surpreendentemente
dif́ıcil1!

Podemos no entanto usar uma idéia similar que não requer uma superf́ıcie
totalmente horizontal (embora ela deva ser plana, e quanto mais próxima do
horizontal, melhor).

Se o robô estiver apoiado em uma superf́ıcie plana e sua orientação neste
plano variar, os vetores da aceleração da gravidade medidos pela IMU estarão
contidos em um cone cujo eixo é perpendicular a esta superf́ıcie, e consequen-
temente, ao vetor k.

Para ler os vetores de aceleração, precisamos das constantes de calibração
obtidas ao final do Caṕıtulo 3. Escreva uma função que transforma uma trinca
de leituras “brutas” de aceleração da IMU em um vetor aceleração medido
neste referencial. Para tanto você precisa somar a ele o offset e multiplicar
pelos ganhos em cada eixo.

Verifique que a IMU está montada no robô e ligada corretamente. Ative o
serviço de publicação de leituras. Apóie o véıculo em uma superf́ıcie plana e
tão horizontal quanto posśıvel. Mantenha o véıculo estacionário e capture 6000
amostras da IMU. Converta-as em vetores aceleração usando as constantes do
Caṕıtulo 3. Neste momento, se você calcular a norma do valor médio destes
vetores de aceleração, talvez obtenha um valor distinto do da gravidade local.
Isso se deve à variação do viés do acelerômetro. De todo modo, variações de
até 5% nesse vetor são aceitáveis para os propósitos deste experimento. Caso
esteja observando variações mais significativas, talvez tenha que recalibrar a
IMU (tente fazê-lo – com cuidado – com a IMU montada no robô e com amostras
capturadas pelo serviço de leitura rodando continuamente).

Podeŕıamos agora tentar variar a orientação horizontal do robô, colher di-
versas medidas e montar um problema de otimização que encontre o eixo do
cone mais provável2. Mas há uma abordagem mais simples, desde que você seja
cuidadoso.

Gire cuidadosamente o robô na horizontal de 90 Graus para a esquerda,
mantendo-o no mesmo lugar e repita a captura. Repita este processo mais duas
vezes até que tenha 4 conjuntos de captura. Se você movimentou o robô cuida-
dosamente, mantendo-o no mesmo lugar, se a superf́ıcie é razoavelmente plana,
e se você conseguiu 4 direções horizontais espaçadas entre si de 90 Graus, então
o eixo de rotação é paralelo à média dos vetores aceleração obtidos nas 4 cap-
turas. Calcule este vetor médio (lembre-se de transformar os vetores usando as
constantes de calibração) e divida-a pela sua norma para obter as componentes
[kx′ , ky′ , kz′ ]. Observe como sua componente principal é positiva no eixo z′ e sua
segunda maior componente é negativa no eixo x′. Isso faz sentido para você?

Vamos agora determinar as componentes do vetor j, paralelo ao eixo x.
Considere o vetor médio de aceleração da gravidade medido em uma captura
com o robô apoiado totalmente em uma superf́ıcie plana g1. Seja agora o vetor
médio de aceleração da gravidade medido em uma captura com o robô inclinado

1Duvida? Desmonte a esfera e apóie-a em uma superf́ıcie que você considera horizontal.
Veja como na maioria dos casos ela vai se movimentar em alguma direção.

2Você consegue formular a função objetivo deste problema?
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Figura 4.5: Robô inclinado apoiado no cubo de calibração.

para cima, apoiado sobre as duas rodas traseiras, g2. Teoricamente, o vetor
g2 corresponde ao vetor g1 rotacionado pelo eixo de rotação das rodas, por
definição, o eixo y. Esta propriedade será usada para medir as componentes de
j.

Prepare uma captura de 6000 amostras com o robô em repouso apoiado
totalmente em uma superf́ıcie horizontal (ou reuse a última captura da etapa
anterior se você não moveu o robô). Transforme as leituras brutas em valores de
aceleração e calcule sua média para obter o vetor g1. Agora, procurando manter
as rodas do robô no mesmo lugar, apóie a dianteira dele no cubo de calibração,
como mostra a Figura 4.5. Capture mais 6000 amostras, transforme-as e calcule
sua média para obter o vetor g2.

Seja o vetor d = g1− g2. Note que ele pelas hipóteses elencadas, ele deve ser
perpendicular ao vetor j. Ora, mas o vetor k também é perpendicular ao vetor
j. Assim, o vetor j pode ser obtido pela normalização do produto cruzado entre
d e j (observe a ordem!). Calcule as componentes [jx′ , jy′ , jz′ ]. Note como a
maior componente é a jy′ , e é positiva.

Finalmente, as componentes do vetor i podem ser obtidas do produto cru-
zado j × k.

4.4 Estimando a inclinação do robô pelo ace-
lerômetro

Vamos usar os dados do acelerômetro para estimarmos a inclinação do véıculo
quando apoiado sobre o cubo (ou em outras posições). Para tanto, vamos usar
a projeção do vetor aceleração da gravidade no plano xz.

Prepare-se para uma captura de uma nova sequência de 9000 pontos. Note
que a 50Hz, esta captura deve levar 3 minutos.

Inicie a captura com o véıculo perfeitamente na horizontal. Durante a cap-
tura, você deve manusear o véıculo modificando sua inclinação. Erga a dianteira
mantendo as rodas apoiadas na superf́ıcie e apóie-o novamente no cubo como
na Figura 4.5. Mantenha-o apoiado sobre o cubo durante aproximadamente 5
segundos (não há necessidade de rigor aqui). Depois, incline-o mais até que a
borda traseira do chassis encontre o chão. Segure-o nesta posição por mais al-
guns segundos. Leve-o cuidadosamente de volta à posição horizontal. Durante
a captura, repita estas movimentações, alternando entre horizontal, apoiado no
cubo, apoiado sobre a borda traseira, sempre mantendo-o em repouso alguns
segundos em cada posição. Assegure-se de movimentar o véıculo suavemente e
de concluir a captura com o véıculo repousado na horizontal por ao menos 10
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segundos.
Converta cada captura em aceleração no referencial da IMU (usando as

constantes de calibração) e depois no referencial do robô (usando a matriz obtida
na seção 4.3.2). Observe que os componentes dos vetores estão sobretudo no
plano xz. Calcule o ângulo de inclinação do robô a partir do ângulo que a
componente xz faz com o vetor z (positivo para valores positivos de componente
x).

Sugestão: Use a função numpy.arctan2.
Plote os valores de ângulo versus tempo de coleta, usando o campo de ti-

mestamp da coleta (subtraia de todos o instante de ińıcio da coleta e converta
para segundos). Converta os ângulos em Graus para mais fácil interpretação.

Observe como os ângulos permanecem razoavelmente estáveis nos momentos
em que o robô está em repouso (você deve observar aproximadamente 16,5 Graus
quando o véıculo está apoiado no cubo e 22 quando está apoiado sobre sua borda
traseira). Há no entanto algumas deficiências ńıtidas. Em primeiro lugar, os
ângulos variam de forma pouco compat́ıvel com o realizado no experimento
quando o véıculo está em movimento, sobretudo quando o véıculo está mais
erguido. Além disso, há um rúıdo constante na avaliação do ângulo.

Estes efeitos acontecem por que a medição de aceleração pela IMU é feita,
como visto, com bastante rúıdo. Além disso, ao medir a aceleração na ponta
do véıculo, há uma sobreposição de efeitos da aceleração da gravidade com as
acelerações causadas pela movimentação do véıculo.

4.5 Estimando a inclinação do robô por inte-
gração do giroscópio

A Unidade Inercial possui também três giroscópios, que medem a velocidade
angular do véıculo nos 3 eixos (x′, y′, z′). A escala padrão de medida é de
0, 001064724 rad/s. Você deve no entanto estimar o viés destes giroscópios
também.

Para tanto, mantenha o véıculo estacionário3, colete 6000 medidas e calcule
o valor médio das velocidades angulares em x′, y′ e z′. Estes são os valores do
viés, que devem ser subtráıdos de cada coleta para se obter a velocidade angular
real.

Processe agora os dados de velocidade angular coletados durante o experi-
mento da seção 4.4.

Inicialize uma variável “ângulo” com zero. Para cada coleta multiplique a
velocidade angular no eixo y (faça a transformação de coordenadas!) pelo tempo
decorrido desde a amostra anterior (use o timestamp, lembre-se que a medida
é em nanossegundos) e subtraia (por quê?) este valor do ângulo anterior para
obter o ângulo atual. Colete os resultados em uma sequência e plote um gráfico
usando as mesmas unidades do gráfico obtido ao final da seção 4.4.

Note que o novo gráfico é similar ao obtido na seção 4.4, mas há algumas
diferenças ńıtidas.

Em primeiro lugar, não há mais variações angulares súbidas e incompat́ıveis
com o experimento quando há movimento do véıculo. Além disso, não há mais
rúıdo.

3A rotação da terra, inferior a 7× 10−5 rad/s, é lenta demais para interferir nesta coleta
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Há um novo problema no entanto. Compare a posição angular no ińıcio
e no final da coleta. Por hipótese, o véıculo começa e termina o experimento
na mesma posição, mas você deve encontrar um gráfico que não corresponde
a esta realidade. A integração simples de um giroscópio (e até mesmo de um
acelerômetro) apresenta um comportamento chamado drift. Os erros se acumu-
lam com o tempo. Em uma coleta de 4 minutos, o erro deve ficar abaixo de 4
graus, mas ainda assim é percept́ıvel, e tende a aumentar (neste caso, com a
raiz quadrada do tempo decorrido).

De certa forma, os erros que encontramos nesta seção e na seção 4.4 são
complementares, a solução por acelerômetros possui rúıdo em componentes de
alta frequência, mas em baixa frequência, fornece o valor correto. Já a solução
por integração de velocidade angular não tem erros em alta frequências, mas
em baixas frequências apresenta erro.

4.6 Fusão sensorial: Um filtro de Kalman trivial
de uma dimensão

4.6.1 O Filtro de Kalman

Um sistema dinâmico linear gaussiano de tempo discreto é descrito pelas equações:

xt = Atxt−1 +Btut + ϵt (4.2)

zt = Ctxt + δt (4.3)

Os śımbolos são:

t: Variável tempo, que assume valores discretos.

xt: Vetor de estado do sistema no instante t.

ut: Vetor de entrada do sistema.

ϵt: Vetor Rúıdo de processo do sistema, variável aleatória gaussiana com média
nula e matriz de covariância R.

At: A matriz de dinâmica do sistema.

Bt: A matriz de atuação do sistema.

zt: O vetor de medidas (ou sáıdas) do sistema.

Ct: A matriz de observação do sistema.

δt: Rúıdo de observação do sistema, variável aleatória gaussiana de média nula
e matriz de covariância Qt.

O conhecimento estimado pelo filtro de Kalman sobre o estado do sistema no
instante t é descrito por uma distribuição gaussiana de média µt e covariância
Σt. Para tanto, além das matrizes das equações (4.2) e (4.3), são necessárias
as matrizes Qt e Rt, e o conhecimento sobre o estado inicial do sistema x0,
representado por uma distribuição gaussiana de média µ0 e covariância Σ0.

O estado é estimado pelo sistema de equações recorrentes:
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µt = Atµt−1 +Btut (4.4)

Σt = AtΣt−1A
T
t +Rt (4.5)

Kt = ΣtC
T
t

(
CtΣtC

T
t +Q

)−1
(4.6)

µt = µt +Kt (zt − Ctµt) (4.7)

Σt = (I−KtCt) Σt (4.8)

A distribuição gaussiana N
(
µt,Σt

)
expressa o conhecimento sobre o estado

previsto no instante t antes de incorporar a medida zt. A matriz Kt é chamada
de ganho de Kalman.

4.6.2 O caso para uma dimensão

Quando o sistema tem apenas uma vaŕıavel de estado, apenas uma entrada e
a medição tem apenas uma componente, é posśıvel simplificar a expressão do
filtro de Kalman.

Seja a dinâmica deste sistema expressa pelas equações recorrentes:

xt = atxt−1 + ut + ϵt (4.9)

zt = ctxt + δt (4.10)

Onde ϵt e δt são variáveis aleatórias gaussianas independentes de média nula
e covariâncias respectivamente r2t e q2t . Então estado é estimado pelo sistema
de equações recorrentes:

µt = atµt−1 + ut (4.11)

σ2
t = a2tσ

2
t−1 + r2t (4.12)

kt =
σ2
t ct

σ2
t c

2
t + q2t

(4.13)

µt = µt + kt (zt − ctµt) (4.14)

σ2
t = (1− ktct)σ

2
t (4.15)

4.6.3 Estimando o ângulo por filtro de Kalman

À primeira vista, a situação das equações (4.9) e (4.10) não se aplica ao nosso
experimento com o robô. Claramente, há mais de uma medição (ao menos
duas, a velocidade angular e o ângulo com a vertical da aceleração), a entrada
(a movimentação manual do robô) é desconhecida e é questionável até que ponto
a sua incerteza pode ser modelada por um processo aleatório gaussiano!

Porém, podemos usar a velocidade angular diretamente como uma estimativa
da entrada e o ângulo da aceleração com o eixo z como a medição do sistema.

Seja θt a inclinação do véıculo no instante t, ωt a velocidade angular ao redor
do eixo y medida no mesmo instante e ϕt o ângulo com o eixo z que o vetor
aceleração faz.



CAPÍTULO 4. ESTIMANDO ROTAÇÕES 50

Então podemos fazer uma descrição simplificada do sistema da seguinte ma-
neira:

θi = θi−1 − ωi(ti − ti−1) + ϵi(ti − ti−1) (4.16)

ϕi = θi + δi (4.17)

onde ti é o instante da i-gésima medição, ϵi é a covariância da medição da
velocidade angular e δi é a covariância da medição do ângulo. Note que há
aqui uma simplificação significativa: Supõe-se aqui que as acelerações medidas
na ponta do véıculo devem-se somente à aceleração da gravidade e a rúıdos
aleatórios de medição. Ora, isso não é verdade! Há componentes deterministicas
destas acelerações que são devidas à movimentação do véıculo. Como se verá,
esta simplificação é suficiente neste caso se adotarmos valores adequados de
covariâncias para δi, mas é preciso ter em mente a natureza desta simplificação
É posśıvel criar um filtro Estendido que elimina estas simplificações, mas para
tanto é necessário tratar como independentes as leituras das acelerações em x e
em z e ter informações mais precisas sobre a geometria do véıculo.

Implemente o filtro de Kalman de uma dimensão para este sistema.
Você vai precisar de valores da covariância para δi e para ϵi(ti − ti−1).
Para o caso de ϵi(ti− ti−1), este valor é σ

2
ω(ti− ti−1)

2, onde σ2
ω é a variância

dos valores da rotação coletados com o véıculo parado (como no ińıcio da
seção 4.5).

O caso de δi é mais delicado. Como observamos, a equação (4.17) faz uma
simplificação muito forte, supondo que o resultado da medida do vetor aceleração
deve-se exclusivamente à gravidade e ao rúıdo aleatório. Ao desprezarmos os
efeitos determińısticos da aceleração da ponta do véıculo, empiricamente ve-
rificamos erros de aproximadamente 10 Graus, ou de aproximadamente 0, 175
radianos. Assim, adote aqui uma covariância de 0, 03, se você está usando
radianos internamente para os valores de ângulo, ou 100 se você está usando
internamente Graus. Mais uma vez, tenha em mente as simplificações que são
adotadas aqui!

Colete o resultado de seu filtro em uma sequência e plote a estimativa de θi
versus tempo.



Caṕıtulo 5

Calibração da Câmera e
uma introdução à visão
Robótica

O que é OpenCV?
OpenCV é uma biblio-
teca open-source de primi-
tivas de visão computacio-
nal. Escrita em C++, ela
possui também uma inter-
face Python.

Neste caṕıtulo iremos determinar os parâmetros
intŕınsecos e extŕınsecos da câmera do Robô.
Os parâmetros intŕınsecos são relacionados à
geometria interna da câmera, e os extŕınsecos,
à posição e orientação da câmera em relação
ao robô. No processo, iremos também com-
preender o processo de formação de imagens
em visão computacional. Iremos usar extensi-
vamente a biblioteca OpenCV através de sua
interface Python. Veja a página da biblio-
teca para mais detalhes em https://opencv.

org/.

5.1 Acessando a câmera via OpenCV

Você descobrirá que a biblioteca OpenCV, para além de primitivas de com-
putação sobre imagens, possui diversas funções auxiliares, e dentre essas, funções
de I/O. De fato, é posśıvel capturar imagens da câmera diretamente de OpenCV.

Antes, instale a bibloteca opencv no seu robô com o comando:

sudo apt install python3 -opencv

Execute agora o seguinte programa em python:

import cv2

video = cv2.VideoCapture (0)

rc, img = video.read()

video.release ()

cv2.imwrite ("/tmp/imagem1.jpg", img)

Este programa captura um quadro da câmera do robô e salva-o no caminho
/tmp/imagem1.jpg.

51
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A função VideoCapture cria um objeto da classe homônima. Esta classe
possui um método read que retorna um valor booleano indicando o sucesso da
operação e uma imagem com um quadro da câmera. O método release encerra
a captura de v́ıdeo, liberando a câmera para uso por outros programas. Veja
mais sobre a classe VideoCapture em https://docs.opencv.org/4.5.4/d8/

dfe/classcv_1_1VideoCapture.html.
O programa salva a imagem diretamente no arquivo /tmp/imagem1.jpg (o

formato é determinado automaticamente pela extensão do arquivo). Abra o
arquivo e verifique a imagem capturada.

Embora OpenCV possua uma interface gráfica própria, o acesso ao robô pela
linha de comando nos impede de usá-la. Mas uma combinação de OpenCV com
a biblioteca matplotlib e um notebook jupyter nos permite criar uma interface
quase interativa com a câmera.

Há um notebook que demonstra esta operação em https://gitlab.uspdigital.

usp.br/thiago/pmr3502-captura-opencv-notebook.git. Recupere-o com git
usando o comando:

git clone https :// gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502 -captura←↩
-opencv -notebook.git

Abra um notebook jupyter e execute as duas células. Você verá uma cena
capturada pela câmera e atualizada constantemente através de sucessivas cha-
madas a VideoCapture.read(), IPython.display.clear output() e plt.imshow().
A célula irá executar até ser interrompida. Note neste código o uso de uma
cláusula finally que chama release(). Esta é uma boa prática que você
deve considerar no seu código, pois se durante a captura de v́ıdeo ocorrer uma
exceção, a câmera ficará inacesśıvel enquanto release() não for invocado.

Você talvez tenha observado que as cores exibidas não parecem muito natu-
rais. Vamos tentar entender melhor o que está acontecendo neste código.

Capture um novo frame com a sequência:

vid = cv2.VideoCapture (0, cv2.CAP_V4L2)

vid.set(cv2.CAP_PROP_AUTOFOCUS ,0)

vid.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS ,0)

vid.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH , 1280)

vid.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT , 720)

ret , frame = vid.read()

vid.release ()

O parâmetro CAP V4L2 especifica o backend de v́ıdeoVideo4Linux, um padrão
de dispositivos de v́ıdeo que a câmera usb do robô suporta. Este comando
equivale a dizer “crie um objeto de captura de v́ıdeo associado ao primeiro
dispositivo de v́ıdeo compat́ıvel com Video4Linux dispońıvel” (note que pode-
ria haver alguma ambiguidade se houvesse mais de uma câmera conectada ao
robô). Em seguida são definidas para 0 as propriedades CAP PROP AUTOFOCUS e
CAP PROP FOCUS. Isso desativa o recurso de autofoco da câmera e configura o foco
para o ponto mais próximo posśıvel. São então definidas para respetivamente
1280 e 720 as propriedades CAP PROP FRAME WIDTH e CAP PROP FRAME HEIGHT.
Isso define a resolução a ser empregada na captura (usualmente as câmeras só
suportam alguns valores espećıficos para estes valores).

Finalmente a chamada a read captura um quadro e retorna uma referência
a ele em frame. Mas o que contém frame afinal?

Uma chamada a type(frame) revela que é um array do numpy. De fato, a

https://docs.opencv.org/4.5.4/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html
https://docs.opencv.org/4.5.4/d8/dfe/classcv_1_1VideoCapture.html
https://gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502-captura-opencv-notebook.git
https://gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502-captura-opencv-notebook.git
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Figura 5.1: Exemplo de Imagem rasterizada.

Figura 5.2: Detalhe da imagem (grade adicionada posteriormente).

maior parte dos objetos da interface python de OpenCV são arrays numpy1. O
campo dtype mostra que trata-se de um array de inteiros de 8 bits sem sinal,
e o campo shape mostra que o array tem dimensões 1280 × 720 × 3. Este é o
momento apropriado de fazermos...

5.2 Uma rápida introdução à representação com-
putacional de imagens

A Figura 5.1 mostra uma imagem em formato rasterizado. Este tipo de imagem
é formada por uma grade de elementos quadrados (Picture Elements - Pixels).
A Figura 5.2 mostra um detalhe da Figura 5.1, com a estrutura de Pixels des-
tacada.

Cada pixel possui nesta grade um ı́ndice bidimensional x, y inteiro. A con-
venção de coordendadas adotada em visão computacional e computação gráfica
é a ilustrada pela Figura 5.3. Nesta convenção, o pixel do canto superior direito
tem coordenada (0, 0). O eixo x é o eixo horizontal, crescente da esquerda para
a direita, e o eixo y é o eixo vertical, crescente de cima para baixo (note que este
é o sentido inverso do qual normalmente pensamos em eixos verticais). Deste
modo, o canto superior direito tem coordenadas (w − 1, 0), o canto inferior es-
querdo tem coordenadas (0, h − 1) e o canto inferior direito tem coordenadas
(w − 1, h− 1), onde w, h são as dimensões da imagem em pixels.

Cada pixel possui uma cor. Há uma enorme diversidade de representações
computacionais de cor. Neste curso, no entanto, cores serão um aspecto se-
cundário. Para os propósitos dele, consideraremos apenas duas representações.
A primeira é a representação em luminância, na qual o pixel pode adotar apenas
tons de cinza, normalizados entre um valor mı́nimo 0 (equivalente ao preto) e
um valor máximo, que no caso de um inteiro de 8 bits sem sinal é 255 (equi-
valente a branco). Esta representação é limitada a imagens monocromáticas
(que na verdade são as mais usadas em robótica). A representação colorida em

1O que faz sentido se considerarmos que OpenCV é escrita em C++ e seus tipos agregados
nativos são matrizes com leiaute em memória compat́ıvel com numpy.array
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Figura 5.3: Sistema de coordenadas da imagem. A origem é o pixel no canto
superior esquerdo. O eixo x aponta para a direita, o y aponta para baixo.

Figura 5.4: Modelo de cores RGB.

componentes é baseada no modelo de cores vermelho, verde, azul (Red, Blue,
Green - RGB). Este modelo considera que toda cor pode ser obtida pela com-
binação aditiva de vermelho, verde e azul2. Assim, nesta representação, cada
pixel possui 3 componentes, uma para cada cor. Agora faz sentido a dimensão
da variável frame?

Finalmente, por que as imagens mostradas por plt.imshow apresentam cores
tão diferentes das reais? Uma consulta à documentação da função (em https://

matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.imshow.html) su-
gere que ela usa precisamente o formato de imagens que estamos discutindo
aqui. A questão está na ordem das componentes na memória. A biblioteca
matplotlib espera as componentes na ordem vermelho, verde e azul (RGB).
A bilbioteca OpenCV, por razões históricas, usa a ordem azul, verde, vermelho
(BGR)!

Uma simples chamada à função cv2.cvtColor(frame,cv2.COLOR BGR2RGB)

converte as cores para o formato esperado por plt.imshow, mas não vamos nos
importar com isso por aqui, visto que a maior parte das imagens será convertida
para monocromática.3

2Acredite, isso é uma enorme simplificação. Cores são muito mais complexas do que se
acredita

3Sinta-se a vontade para fazê-lo, mas a verdade é que a reprodução fidedigna de cores é um
problema muito mais complexo do que simplesmente uma permuta de canais azul e vermelho.

https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.imshow.html
https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.imshow.html
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Figura 5.5: Modelo geométrico de câmera pinhole.

5.3 O Modelo pinhole de Câmera

Uma câmera de v́ıdeo t́ıpica usa lentes para focalizar a luz que coleta em um
elemento sensor, tradicionalmente um Chaged Couple Device (CCD) com for-
mato plano. Este dispositivo possui elementos sensores à luz. O processo de
focalização da luz no plano do CCD faz com que frentes de luz oriundas de
direções distintas sejam focalizadas em pontos distintos do CCD4. Cores são
detectadas por filtros dispostos à frente de elementos espećıficos que fazem com
que estes respondam somente a alguns comprimentos de onda5. Da combinação
de respostas de cada elemento senśıvel é montada uma imagem.

Geometricamente, podemos considerar o modelo pinhole da Figura 5.5 para
compreendermos a formação da imagem.

Seja o sistema de coordenadas definido pela imagem a ser formada, seguindo
a convenção mostrada na seção 5.2, mas acrescido de um eixo z e com a ori-
gem deslocada para o centro de projeção da câmera. Neste novo sistema de
coordenadas, a posição do canto superior esquerdo da imagem é (−ox,−oy, f).
Os parâmetros ox, oy e f dependem de caracteŕısticas geométricas da câmera.
Em particular, dá-se a f o nome de distância focal da câmera e corresponde
à distância do centro de projeção à imagem. Como se verá, quanto menor a
distância focal, maior o campo de visão de uma câmera.

Considere um ponto neste sistema de coordenadas com posição x′, y′, z′ cor-
respondente a uma fonte de luz. Vamos determinar a posição x, y na imagem
em que esta fonte de luz aparecerá. Aqui você talvez sinta algum desconforto
com o modelo. Afinal, se a imagem na Figura 5.5 corresponde à imagem que

4Ao menos aproximadamente. O processo real de focalização é – adivinhe? – mais com-
plexo.

5No entanto, cada pixel da imagem tem três componentes de cor! Isso mostra que os pixels
da imagem não são diretamente equivalentes aos elementos sensores do CCD.
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será produzida pela câmera, ela não tem nenhuma materialidade f́ısica. De fato,
as coordenadas em uma imagem são dadas em Pixels. Como podemos combinar
esta entidade abstrata em um modelo com elementos f́ısicos reais, como uma
fonte de luz? Afinal, em que unidade estão sendo medidos ox, oy, f , x

′, y′, z′,
x, y?

Esta é uma questão válida. Embora o CCD da câmera tenha dimensões
f́ısicas reais, elas não são diretamente relevantes para o modelo. A resposta é
que coordenadas dentro de uma imagem, medidas em pixels, não correspondem
diretamente a nenhuma dimensão espacial, mas do mesmo modo, podem corres-
ponder a qualquer dimensão espacial. Assim, se você tolerar esta simplificação,
podemos considerar que todas as medidas em Pixels correspondem também a
medidas em uma unidade espacial. Aqui adotaremos miĺımetros para medidas
f́ısicas. Note que ao adotarmos esta convenção no modelo da Figura 5.5, a
imagem de 1280 x 720 teria mais de 1 metro de largura!

Voltando ao cálculo, por semelhança de triângulos obtemos as coordenadas
da projeção:

x = ox + fx′/z′

y = oy + fy′/z′
(5.1)

Assim, basta dividir cada componente x, y pela componente z, multiplicar
pela distância focal e somar os valores ox, oy. Há uma maneira mais concisa de
representar esta transformação.

5.4 Projeção em Coordenadas Homogêneas

Um sistema de Coordenadas Homogêneas é um sistema de coordenadas usado
em geometria projetiva, proposto originalmente por August Moebius em 1827.
Ele permite expressar transformações de coordenadas como as das equações
(5.1) como transformações lineares.

Um sistema de Coordenadas Homogêneas é obtido a partir do sistema de
coordenadas Cartesiano acrescido de uma nova componente, a componente ho-
mogênea.

Assim, o sistema de coordenadas plano (x, y) passa a ter 3 componentes,
(x, y, w), enquanto que o sistema de coordenadas espacial (x, y, z) passa a ter
4 componentes, (x, y, z, w). Para transformar um ponto com coordenadas ho-
mogêneas em um ponto em um sistema Cartesiano, basta dividir as suas com-
ponentes pela componente homogênea e descartar esta última.

Assim, o ponto (x, y, z, w) em coordenadas homogêneas corresponde ao ponto
(x/w, y/w, z/w).

É posśıvel expressar diversas transformações sobre Coordenadas Homogêneas
como transformações lineares.

De fato, é posśıvel expressar até mesmo translações. Veja que:
x+ ox
y + oy
z + oz

1

 =


1 0 0 ox
0 1 0 oy
0 0 1 oz
0 0 0 1




x
y
z
1

 (5.2)

Toda transformação de corpo ŕıgido pode ser decomposta em uma uma
rotação representada por uma matriz R seguida de uma translação por um vetor
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v. Assim, um vetor x é transformado no vetor x′ pela relação x′ = Rx + V .
Esta mesma transformação em coordenadas homogêneas pode ser descrita por
uma única matriz: [

x′

1

]
=

[
R vT

0 1

] [
x
1

]
(5.3)

Mais relevante para o nosso problema, as equações de projeção também
podem ser escritas como transformações lineares. Considerando inicialmente o
caso em que ox = oy = 0 e f = 1, as relações tornam-se:

x′ = x/z
y′ = y/z

Agora, se consideramos os vetores homogêneos o = (x, y, z, 1) e d = (wx′, wy′, w),
então d = Px, onde p é dado por:

P =

 1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0

 (5.4)

A matriz P na equação (5.4) é chamada de matriz de projeção cônica. O
caso mais genérico das equações (5.1) é obtido pelo produto das matrizes CP ,
onde P é a matriz em (5.4) e C é:

C =

 f 0 ox
0 f oy
0 0 1

 (5.5)

A matriz C, que corresponde às caracteŕısticas f́ısicas da câmera, é chamada
de matriz intŕınseca da câmera. Algumas câmeras produzem imagens que pos-
suem pixels com largura diferente da altura (ou alternativamente, razões de
aspecto entre largura e altura diferente da original). Nestas câmeras, há uma
distância focal para o eixo x e uma distância focal para o eixo y, correspondentes
a dois parâmetros. Nestas câmeras a matriz intŕınseca é dada por:

C =

 fx 0 ox
0 fy oy
0 0 1

 (5.6)

Percebe-se que projeção de um objeto no sistema global de coordenadas pode
também ser calculada por coordenadas homogêneas.

Seja o vetor t que corresponde à origem do sistema global de coordenadas
expressa no sistema de coordenadas da câmera. Seja a matriz de rotação R que
representa a transformação do sistema de coordenadas global para o referencial
da câmera. Então, se p∗ = (x∗, y∗, z∗, 1) é o vetor de coordenadas de um ponto
no sistema global e p′ = (x′, y′, z′, 1), então segue-se que:

p′ =

[
R t
0 1

] [
x
1

]
p∗

A matriz G dada por:

G =

[
R t
0 1

] [
x
1

]
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Figura 5.6: Borda de Livro fotografada evidenciando deformação do tipo barrel.

é a matriz extŕınseca da câmera, que depende da posição e orientação da
câmera no espaço. Note que finalmente, se p = (x/w, y/w/w) é o ponto proje-
tado na imagem em coordenadas homogêneas, então:

p = MPGp∗ (5.7)

Multiplicando-se as matrizes M , G e P , obtém-se uma única transformação
linear capaz de calcular um ponto em coordenadas globais na sua projeção em
uma imagem capturada pela câmera.

5.4.1 Desvios do modelo pinhole

É fácil observar desvios do modelo apresentado aqui. De fato, observe que neste
modelo, todo segmento de reta tridimensional é projetado em um segmento de
reta bidimensional. Ora, mas imagens capturadas com a câmera do kit mostram
curvaturas em arestas de objetos sabidamente retos, particularmente quando
estas arestas estão projetadas próximas das bordas da imagem.

A Figura 5.6 mostra um exemplo concreto disso. A borda da capa do livro
está mais próxima da borda da imagem no centro do que nos cantos. Esta é uma
deformação do tipo “barrel” na qual a ampliação da imagem decresce a medida
que se afasta do centro da imagem. Esta deformação é comum em câmeras de
abertura angular relativamente ampla, como é o caso da câmera do Kit.

Há diversos modelos para representar distorções desta natureza. O mais
usual é o modelo radial/tangencial, na qual uma modificação polinomial é apli-
cada à projeção. Esta modificação é uma etapa intermediária que ocorre logo
após a projeção pela matriz P . Seja o ponto p̂ = (x̂, ŷ) obtido pela multiplicação
da matriz de projeção P pelo ponto p′ (como definidos na seção 5.4).

Então calculamos a distância do ponto até o centro ideal de projeção com:

r̂2 = x̂2 + ŷ2 (5.8)

A distorção da câmera equivale a transformar as coordenadas (x̂, ŷ) nas
coordenadas (x̆, y̆) pela relação:

x̆ = x̂
(
k1r̂

2 + k2r̂
4 + k3r̂

6
)
+
[
2p1x̂ŷ + p2

(
r̂2 + x̂2

)]
y̆ = ŷ

(
k1r̂

2 + k2r̂
4 + k3r̂

6
)
+
[
p1
(
r̂2 + ŷ2

)
+ 2p2x̂ŷ

] (5.9)

O primeiro termo corresponde à distorção radial, o segundo termo corres-
ponde à distorção tangencial. Os coeficientes k1, k2, k3, p1, p2 são os parâmetros
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do modelo e dependem de caracteŕısticas construtivas da câmera. Deste modo,
fazem parte também dos parâmetros intŕınsecos da câmera.

Finalmente, a projeção é conclúıda multiplicando-se o vetor p̆ = (x̆, y̆, 1) pela
matriz intŕınseca da câmera M , obtendo-se assim as coordenadas do ponto na
imagem.

5.5 Obtendo os parâmetros Intŕınsecos da câmera
com OpenCV

Para relacionarmos pontos no espaço com pontos capturados pela câmera, pre-
cisamos reconstruir o processo completo de formação da imagem. Como visto,
ele consiste em uma transformação de coordenadas via parâmetros extŕınsecos
( dependentes da posição e orientação da câmera) seguidos de uma projeção via
parâmetros intŕınsecos (dependentes das caracteŕısticas construtivas da câmera).

Iremos nesta etapa usar OpenCV para determinados os parâmetros intŕınsecos.
A bibiloteca é capaz de reconstruir tanto a matriz intŕınsecaM descrita na seção
5.4 quanto os parâmetros de distorção do modelo descrito na seção 5.4.1.

A biblioteca encapsula as operações de reconstrução na função calibrateCamera.
A sua assinatura completa é:

calibrateCamera(pontos_mundo , pontos_imagem , formato_imagem , ←↩
matriz , distcoef)

Os parâmetros pontos mundo e pontos imagem são duas listas de listas de
pontos (repetindo, são listas cujos elementos são listas cujos elementos são pon-
tos), ambas com o mesmo tamanho. Cada elemento da lista pontos imagem

corresponde a uma lista de coordenadas em duas dimensões de pontos em uma
imagem. O elemento correspondente na lista pontos mundo contém uma lista
de coordenadas tridimensional dos pontos no sistema global de coordenadas que
correspondem aos pontos da imagem. Cada par de entradas correspondentes das
listas pontos mundo e pontos imagem corresponde a um conjunto de pontos e
suas respectivas projeções para uma dada posição da câmera. É necessário for-
necer conjuntos de pontos para diversas posições da câmera de modo a obter os
parâmetros intŕınsecos.

O parâmetro formato imagem é uma tupla com as dimensões em largura
x altura da imagem. Os parâmetros matriz e distcoef são estimativas ini-
ciais para respectivamente a matriz M e o vetor de coeficientes de distorção
(k1, k2, p1, p2, k3). O processo de reconstrução é baseado em otimização itera-
tiva não-linear, e valores iniciais próximos dos reais acelera consideravelmente
o processo. É posśıvel passar os valores None se não há nenhuma informação
prévia.

Há no entanto um problema aqui: Como obter pares de pontos reais e suas
correspondentes projeções? Normalmente seria necessário construir uma cena
que contenha pontos facilmente distingúıveis em uma imagem e de posição co-
nhecida. Em seguida seria necessário capturar imagens desta cena em diferentes
orientações, encontrar as coordenadas dos pontos em cada imagem capturada
com as correspondentes coordenadas no sistema global e finalmente chamar
calibrateCamera.

De fato, este é o fluxo de operações necessário, mas OpenCV possui recursos
para auxiliá-lo nessa tarefa. Para construir a cena, OpenCV oferece um padrão
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Figura 5.7: Padrão de calibração OpenCV xadrez. Original em https://docs.

opencv.org/4.x/checkerboard_radon.png. A ser reproduzido em formato
A4. Cada quadrado deve ter 12,1mm de lado.

xadrez com marcações espećıficas que facilitam a identificação de pontos em
uma imagem. A Figura 5.7 mostra este padrão. Você encontra o original em
https://docs.opencv.org/4.x/checkerboard_radon.png. Este padrão deve
ser impresso em folha de formato A4 sem margens, de modo que na impressão
o padrão deve estar centralizado na folha e cada quadrado deve ter exatamente
12,1 mm de lado.

A função findChessboardCornersSBWithMeta permite localizar cantos de
quadrados e associá-los a diferentes marcações. Falaremos de mais detalhes
desta função mais adiante, pois agora há um último elemento deste processo a
ser resolvido.

Supondo que você tenha à mão uma impressão do padrão de calibração da
OpenCV. Como fazer para capturar imagens do padrão em diversas orientações
quando não há uma interface interativa para fazê-lo? Você até pode segurar
o robô em uma pose e usar comandos da OpenCV pelo terminal para gravar
imagens, mas este processo vai ser lento e sujeito a erros.

Oferecemos aqui uma alternativa melhor, um programa que faz stream via
mjpeg para uma janela de browser com um botão para capturar imagens.

Recupere o programa via git com o comando:

git clone https :// gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502 -captura←↩
-de -imagens.git

Você pode especificar o caminho de destino para as imagens capturadas
com a opção -d <diretorio. O programa vai servir uma página da web que
mostra a imagem coletada pela câmera no momento. Caso não consiga abrir
a url indicada pelo programa, tente alterar o endereço com o parâmetro -e

<endereço>, substituindo <endereço> pelo endereço de rede através do qual
você acessa o Raspberry Pi. Há um botão sob a imagem. Cada vez que você
aperta o botão, uma cópia da imagem mostrada no momento é gravada no

https://docs.opencv.org/4.x/checkerboard_radon.png
https://docs.opencv.org/4.x/checkerboard_radon.png
https://docs.opencv.org/4.x/checkerboard_radon.png
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diretório coletas ou no diretório especificado pelo parâmetro -d em formato
jpg6.

Posicione uma impressão do padrão de calibração em uma superficie plana
de cor clara. Execute o programa de captura e abra a página por ele publicada
em um browser. Segure o robô com as mãos e tente enquadrar com a câmera o
padrão quadriculado de forma que ele ocupe a maior parte da imagem. Capture
a imagem. Capture agora imagens do padrão em diversas orientações. Procure
manter os quatro quadrados centrais (incluindo os 3 com marcas circulares)
sempre viśıveis. Tente obter diferentes ângulos do padrão, incluindo ângulos
nos quais o eixo da câmera faz mais de 45 graus com a direção normal do plano
do padrão. Obtenha aproximadamente 50 imagens.

Interrompa o programa e verifique se as imagens capturadas de fato corres-
pondem a imagens do padrão de calibração.

Abra um notebook jupyter. Coloque os caminhos para cada imagem em
uma sequência.

Sugestão: Use a biblioteca glob. A chamada glob.glob("capturas/*.jpg")
coloca em uma sequência os caminhos de todos os arquivos .jpeg encontrados
no diretório capturas.

Carregue as imagems com chamadas à função

cv2.imread(caminho)

Onde caminho é uma string com o caminho para o arquivo que contém a
imagem.

Converta cada uma das imagens em tons de cinza com a chamada a

cv2.cvtColor(imagem , cv2.COLOR_BGR2GRAY)

onde imagem é a imagem colorida. A função vai retornar uma nova imagem
em tons de cinza. Em seguida, chame a função

cv2.findChessboardCornersSBWithMeta(gray , dim , flags)

Onde gray é a imagem em tons de cinza, dim é uma tupla com a di-
mensão mı́nima da grade de pontos a ser localizada e flags são opções de
operação da função. Use ao menos (6,6) em dim. Para as opções, use a soma
de cv2.CALIB CB EXHAUSTIVE, cv2.CALIB CB LARGER e cv2.CALIB CB MARKER.
Com estas opções, a função vai fazer uma busca mais profunda, vai encontrar
padrões até maiores do que os passados em dim e vai tentar localizar as marcas
circulares no padrão.

A função vai retornar 3 resultados, um booleano indicando se o padrão foi
encontrado, uma lista de coordenadas na imagem correspondentes aos cantos
dos quadrados e um vetor de atributos do canto encontrado.

Faça estas operações em um laço que acumula estes valores em sequências.
Por exemplo, suponha que os caminhos para as imagens estão na variável

arquivos imagens. Então o laço a seguir coloca nos vetores pontos imagem as
coordenadas dos cantos encontrados.

pontos_imagem = []

rotulos = []

imagens_casadas = []

for arquivo in arquivos_imagens:

img = cv2.imread(arquivo)

gray = cv2.cvtColor(img , cv2.COLOR_BGR2GRAY)

6Não, o formato jpeg não é ideal para esta operação de calibração, mas é bom o suficiente.
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Figura 5.8: Padrão quadriculado destacado em imagem.

ret , corners , meta = cv2.findChessboardCornersSBWithMeta(gray←↩
, (6,6), flags=cv2.CALIB_CB_EXHAUSTIVE + cv2.CALIB_CB_LARGER ←↩
+ cv2.CALIB_CB_MARKER)

if ret:

pontos_imagem.append(corners)

rotulos.append(meta)

imagens_casadas.append(img)

O vetor rotulos recebe os rótulos de cada canto. O vetor imagens casas

recebe as imagens em que cantos foram reconhecidos.
Verifique que padrões foram encontrados em ao menos 30 imagens. A função

drawChessboardCorners permite desenhar o padrão encontrado sobre uma ima-
gem.

A sua assinatura completa é:

cv2.drawChessboardCorners(imagem , dimensoes , cantos , ←↩
padrao_completo)

Onde imagem é a imagem sobre a qual será desenhado o padrão, dimensoes é
uma tupla com as dimensões do padrão encontrado (as mesmas dimensões do ve-
tor de atributos retornado por findChessboardCornersSBWithMeta), cantos é
o vetor com as coordenadas dos cantos tal como obtido por findChessboardCornersSBWithMeta
e padrao completo é um valor booleano que indica se o padrão completo foi en-
contrado ou não. A Figura 5.8 mostra o resultado da função drawChessboardCorners
(Se você está exibindo diretamente o frame gerado por OpenCV com matplotlib
sem converter as cores, talvez veja o padrão começar e terminar por linhas azuis.
Não se incomode muito com isso).

Como exemplo, o código abaixo mostra todos os padrões encontrados usando
os vetores pontos imagem, rotulos e imagens casas gerado no laço anterior.

cols = 3

lines = (len(imagens_casadas)+cols -1)//cols

fig , axes = plt.subplots(lines , cols , figsize =(2+6* cols ,5* lines←↩
+2))

for i, c in enumerate(pontos_imagem):

nova_imagem = np.array(imagens_casadas[i])

cv2.drawChessboardCorners(nova_imagem , rotulos[i].shape , c, ←↩
True)
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axes[i//cols , i%cols]. imshow(nova_imagem)

fig.show()

Você tem neste momento uma sequência de coordenadas de pontos em ima-
gens. Falta a sequência com as correspondentes coordenadas f́ısicas. Mas onde
no espaço estão os vetores? Exatamente quais pontos foram identificados? Em-
bora seja posśıvel definir uma origem do sistema global de coordenadas a partir
de algum ponto do padrão e usar o vetor de atributos para identificar quais os
pontos identificados (e de fato faremos exatamente isso mais adiante), a reali-
dade é que para a determinação dos parâmetros intŕınsecos, isso não importa.
De fato, mostra-se matematicamente que sequer importa a escala do padrão7.
Assim, você pode criar uma matriz de coordenadas até mesmo considerando um
espaçamento unitário entre os quadrados e a calibração vai funcionar.

Para cada padrão encontrado, com dimensões l, a (encontradas no atributo
shape do vetor de atributos correspondente ao padrão), crie uma matriz numpy
de dimensão (la, 3). Cada linha da matriz tem as coordenadas respectivamente
x, y, z do ponto no espaço. A coordenada z deve ser sempre 0. A coordenada y
da i-gésima linha é dada pelo resto da divisão de i por a. A coordenada x da
i-gésima linha é dada pela divisão inteira de i por a.

Construa as matrizes de coordenadas com as dimensões apropriadas para
cada padrão encontrado e coloque-as em uma sequência.

Suponha por exemplo que as coordenadas estão em uma sequência chamada
pontos mundo.

Então você pode obter os parâmetros da câmera com a chamada:

ret , mtx , dist , rvecs , tvecs = cv2.calibrateCamera(pontos_mundo , ←↩
pontos_imagem , (1280, 720), None , None)

A variável ret retorna uma vaŕıavel booleana que indica se a calibração foi
bem sucedida. A variável mtx recebe a matriz intŕınseca da câmera. A variável
dist recebe os coeficientes de distorção (k1, k2, p1, p2, k3). As variáveis rvecs,
tvecs recebem, respectivamente, para cada par de pontos, um vetor de rotação
(em radianos) correspondente à matriz de orientação da câmera R e o vetor de
translação T . Como não empregamos coordenadas reais nesta calibração, estes
parâmetros extŕınsecos não têm significado f́ısico.

É posśıvel no entanto usá-los para reprojetar os pontos e avaliar o erro
total da calibração. A função projectPoints calcula o processo completo
de projeção de pontos, fazendo a transformação de coordenadas, a projeção
unitária, a aplicação do modelo de distorção do ponto e a multiplicação pela
matriz intŕınseca. A sua assinatura é:

cv2.projectPoints(pontos , rvec , tvec , mtx , dist)

Onde pontos é uma matriz n× 3 com coordenadas globais x, y, z de pontos
a serem projetados em uma imagem, rvec é o vetor de rotação correspondente
à matriz R de orientação da câmera, tvec é o vetor das coordendas da origem
do sistema de coordenadas globais no referencial da câmera, mtx é a matriz
intŕınseca da câmera e dist é o vetor de parâmetros de distorção.

Supondo os pontos nas imagens na sequência pontos imagem e os correspon-
dentes pontos no mundo na sequência pontos mundo, o erro médio de projeção
pode ser calculado da seguinte maneira:

7De modo que se os seus quadrados não têm exatamente 12,1mm, isso não importa agora.
Mas importará mais adiante...
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(a) Imagem Original (b) Imagem Corrigida

Figura 5.9: Correção da distorção.

erro_total = 0

for i in range(len(pontos_mundo)):

imgpoints2 , _ = cv2.projectPoints(pontos_mundo[i], rvecs[i], ←↩
tvecs[i], mtx , dist)

erro = cv2.norm(pontos_imagem[i], imgpoints2 , cv2.NORM_L2)/←↩
len(imgpoints2)

erro_total += error

erro_medio = erro_total/len(objpoints)

print(erro_medio)

O erro médio, em pixels, deve ser inferior a 1.
Verifique agora o conteúdo da matriz intŕınseca da câmera. Localize as

componentes fx, fy, ox e oy. Para uma câmera de pixels quadrados, o valor
de fx e fy deve ficar bem próximo. Como eles se comparam? Idealmente,
as coordenadas ox e oy devem ser as mais próximas posśıveis do centro da
imagem (640, 380). Imperfeições na construção da câmera introduzem desvios
nestas coordenadas. Quais as coordenadas da sua câmera? Considerando que
a largura da imagem é de 1280, use a distância focal e determine o ângulo de
abertura lateral da câmera.

O vetor dist contém os parâmetros de distorção, e a menos de uma câmera
com distorção severa, estes devem ter valor absoluto todos menores do que um.
É posśıvel reprojetar uma imagem corrigindo a distorção para avaliar seu efeito.

Uma chamada à função undistort corrige a distorção de uma imagem. A
assinatura completa é

cv2.undistort(imagem , mtx , dist)

Onde imagem é a imagem a ser corrigida, mtx é a matriz intŕınseca da câmera
e dist é o vetor de parâmetros de distorção. A Figura 5.9 mostra um exemplo
de chamada a esta função. Note que a curvatura nas linhas verticais próximas
das bordas laterais da imagem é suprimida.

Corriga algumas imagens usando undistort e observe o efeito da função.

5.6 Determinação dos parâmetros extŕınsecos:
posição e orientação da câmera

Vamos determinar agora os parâmetros extŕınsecos, ou seja, aqueles relaciondos
com a posição e orientação da câmera em relação ao mundo exterior. De posse
destes parâmetros e dos obtidos na seção 5.5 poderemos determinar a posição
na imagem da câmera em que um determinado ponto do mundo será projetado.
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Figura 5.10: Sistemas de coordenadas da câmera (x, y, z) e do robô (x′, y′, z′).

Mas mesmo a natureza extŕınseca destes parâmetros torna-se questionál em
em um robô móvel. Afinal, o pressuposto central destes parâmetros, o de que a
posição da câmera no mundo é determinada, é obviamente falso quando o robô
se movimenta! A resposta para este aparente paradoxo é que vamos determinar
os parâmetros extŕınsecos em relação ao referencial local do robô.

Na seção 4.3 definimos a orientação do sistema de coordenadas local do robô.
Neste sistema, o eixo z é o eixo normal ao plano em que o robô se apóia, pelas
suas rodas e a esfera frontal. O seu sentido positivo é “para cima”. O eixo y é a
projeção, no plano de apoio do robô, do eixo de rotação das rodas. Seu sentido
positivo é “para a esquerda”. O eixo x é o eixo normal aos outros dois eixos.
Corresponde à orientação longitudinal do robô, e é positivo “para frente”.

Vamos agora atribuir uma origem para este sistema de coordenadas. Esta
origem será definida como a projeção ao longo do eixo z do ponto central da
aresta frontal inferior do robô. Embora este ponto não corresponda a nenhum
ponto material do robô, nós veremos como ele é conveniente para a determinação
dos parâmetros extŕınsecos da câmera. Ademais, ele é próximo o suficiente
do ponto de montagem da IMU. A Figura 5.10 ilustra a relação entre os dois
sistemas de coordenadas, o do robô (x′, y′, z′) e o da câmera (x, y, z).

A determinação dos parâmetros extŕınsecos consiste em encontrar a trans-
formação de coordenadas (x′, y′, z′) → (x, y, z). Como visto na seção 5.4, isso
consiste em encontrar o vetor de coordenadas t da origem do referencial do
robô no sistema de coordenadas da câmera e a matriz de rotação R do sistema
do sistema do robô para o sistema da câmera. Como visto na seção 4.3.2, as
linhas desta matriz são as componentes dos vetores unitários paralelos aos ei-
xos (x′, y′, z′) em cada um dos eixos (x, y, z). Em coordenadas homogêneas a
transformação de coordenadas se escreve como:
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Figura 5.11: Posição da câmera para a atividade de determinação dos
parâmetros extŕınsecos.
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Antes de determinarmos a matriz R e o vetor t, precisamos estabelecer uma

posição f́ısica para a câmera. A câmera do kit é montada por um único parafuso,
e possui uma junta articulada, de modo que há uma grande variabilidade na sua
posição e orientação em relação ao chassis do robô. Procure alinhar a câmera o
melhor que puder com o eixo longitudinal do véıculo. Verifique que ela esteja
o mais centralizada posśıvel. Verifique que a porca de fixação da câmera está
apertada. As próximas etapas do curso vão usar a câmera para encontrar pontos
de referência no solo, então vamos apontá-la no momento para baixo. Pivote a
junta articulada da câmera para baixo até o seu limite. A Figura 5.11 mostra
como deve ficar a câmera no seu robô para esta atividade.

Novamente, a biblioteca OpenCV permite determinar estes parâmetros a
partir de pares de pontos de coordenadas conhecidas e de suas respectivas
projeções na imagem da câmera. De fato, a função calibrateCamera precisa
fazer essa determinação para obter os parâmetros intŕınsecos, e retorna valores
de orientação e translação para cada perspectiva empregada na reconstrução.
Estes valores foram obtidos na seção 5.5, mas eles não são úteis agora pois, não
só a posição do padrão de calibração em relação ao robô é desconhecida, como
nós sequer usamos as dimensões reais dos quadrados nas coordenadas reais.

Agora vamos usar as coordenadas reais. Para isso precisamos posicionar o
padrão de calibração em uma posição conhecida. Vamos adotar uma posição
na qual o máximo do padrão de calibração é viśıvel pela câmera. Posicione o
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Figura 5.12: Posição do padrão de calibração.

robô em uma superf́ıcie plana. Alinhe a borda do papel A4 na qual o padrão de
calibração está impresso com a borda dianteira do robô, como mostra a Figura
5.12.

O centro da borda esquerda do papel deve coincidir com o centro da borda
dianteira do robô, ou seja, você deve ter comprimentos iguais excedentes de
papel para os dois lados do robô, como mostra a Figura 5.13.

Observe que todo este processo, de alinhamento da câmera e do padrão
de calibração, é manual e sujeito a erros. Faça-o com o máximo de cuidado
posśıvel. Você pode facilitá-lo fazendo pequenas marcas na borda do papel. Em
todo caso, podemos verificar alguns atributos do resultado da calibração para
verificar se o alinhamento é bom o suficiente. O importante aqui é ter conciência
das limitações do processo.

Capture agora uma imagem com OpenCV. Lembre-se de definir os atributos
de resolução da imagem para 1280× 720, desligar o autofoco e atribuir ao foco
o valor 0. A Figura 5.14 mostra uma imagem t́ıpica capturada nesta situação.
Observe como a maior parte do padrão de calibração está viśıvel na imagem.
Converta a imagem para tons de cinza e tente detectar o padrão quadriculado
com findChessboardCornersSBWithMeta, como feito na seção 5.5. Armazene
tanto as coordenadas quanto os atributos em vetores.

Verifique o tamanho da grade de pontos encontrada pelas dimensões do vetor
atributos. Você deve ter sido capaz de capturar ao menos 13 linhas (possivel-
mente a linha mais próxima do robô não estará viśıvel, como na Fig. ??), cada
uma com 9 pontos.

Verifique o padrão reconhecido com drawChessboardCorners. Você deve
ver algo como a imagem da Figura 5.15.

A função solvePnP determina os padrões extŕınsecos a partir de pares de
coordenadas no referencial global e suas respectivas projeções na imagem. Sua
assinatura completa é:

cv2.solvePnP(coordenadas_global , coordenadas_imagem , mtx , dist)

Onde coordenadas global é um vetor de pontos em 3 dimensões com as
coordenadas (x′, y′, z′) de pontos no espaço e coordenadas imagem é um vetor
de coordenadas em 2 dimensões com as respectivas projeções na imagem da
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Figura 5.13: Detalhe do alinhamento da borda esquerda do padrão com a borda
dianteira do robô.

Figura 5.14: Imagem do padrão de calibração capturado pela câmera.
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Figura 5.15: Vértices no padrão de calibração reconhecidos por OpenCV.

câmera. mtx é a matriz intŕınseca da câmera e dist é o vetor de parâmetros
de distorção. A função retorna uma tupla com três componentes, um booleano
indicando se a operação foi bem-sucedida, um vetor de rotação (mais sobre isso
adiante) e um vetor de translação.

Os valores de mtx e dist foram obtidos na seção 5.5 e o vetor de coordenadas
da imagem deve ter sido obtido nesta chamada a findChessboardCornersSBWithMeta.
Resta determinar o vetor de coordenadas reais. Vamos usar os valores do vetor
de atributos para descobrir a que ponto do mundo real corresponde cada ponto
na imagem. Se você observar o conteúdo do vetor de atributos, verá que ele
contém um inteiro para cada ponto identificado. Os inteiros podem ir de 0 a
4. Seu significado varia de acordo com o conteúdo dos quadrados adjacentes ao
ponto. Como cada ponto é adjacente a quatro quadrados, há uma clara ambigui-
dade. Vamos resolver essa ambiguidade considerando que a ordem de visitação
dos quadrados. Quando se percorre o padrão linha-a-linha e em seguida coluna-
a-coluna, cada quadrado que não está nas bordas é visitado quatro vezes. O
quadrado a ser considerado para o atributo de cada vértice é o quadrado que é
encontrado pela primeira vez neste nó. O significado de cada atributo é8:

1. Não há informação (possivelmente trata-se de um ponto de quadrado in-
completo ou na borda do padrão).

2. Primeiro canto de um quadrado preto.

3. Primeiro canto de um quadrado branco.

4. Primeiro canto de um quadrado preto com ćırculo branco.

5. Primeiro canto de um quadrado branco com ćırculo preto.

A Figura 5.16 mostra um exemplo de rotulação dos pontos próximos do
centro da imagem. A partir destes rótulos é posśıvel determinar a que ponto

8A documentação oficial da função usa outra convenção, a do “canto superior à esquerda”.
Para esta tarefa, esta convenção é confusa, afinal, estamos justamente considerando o canto
oposto ao desta convenção!
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Figura 5.16: Exemplo de posśıvel rotulação dos pontos próximos ao centro da
imagem.

no padrão f́ısico corresponde cada ponto reconhecido na imagem. Monte um
vetor de coordenadas (x′, y′, z′) dos pontos identificados no referencial do robô
(lembre-se que z′ = 0). Considere que o padrão está centralizado na folha A4,
uma folha A4 tem 297mm de comprimento, que o centro de sua borda inferior
coincide com a origem do sistema de coordenadas e que cada quadrado tem
12,1mm de lado (Sugestão: Localize inicialmente o ponto que está no centro
da Figura 5.16. Note que é um ponto com rótulo “2”. Suas coordenadas são
(154, 55, 0)).

Invoque a função solvePnP. Como mencionado, supondo que vetor de coor-
denadas globais tridimensionais esteja em coordenadas global, correspondente
vetor de coordenadas de imagem bidimensionais em coordenadas imagem, a ma-
triz intŕınseca em mtx e o vetor de compoentes de distorção em dist, então a
chamada deve ser:

ret , rot , trans = cv2.solvePnP(coordenadas_global , ←↩
coordenadas_imagem , mtx , dist)

Esta chamada irá colocar o valor de resultado (verdadeiro se a chamada
for bem sucedida) em ret e os parâmetros intŕınsecos em rot e trans. A
variável trans recebe o vetor t que expressa as coordenadas da origem do sistema
global no sistema de coordenadas da câmera. A variável rot recebe o vetor
de rotação que produz o referencial global a partir do referencial da câmera.
Representamos na seção 5.4 a transformação entre o referencial global e o da
câmera por meio de uma matriz de rotação R. A matriz de rotação R é uma
matriz espećıfica de determinante unitário tal que RTR = I. Mostra-se que
embora esta matriz tenha 6 componentes, a quantidade efetiva de graus de
liberdade dela é 3. De fato, pelo teorema de rotação de Euler, toda matriz de
rotação pode ser representada por um vetor de rotação, cuja orientação indica
o eixo de rotação e magnitude indica o tamanho da rotação.

Seja o vetor de rotação o vetor [θux, θuy, θuz] com u2
x + u2

y + u2
z = 1. Então

pode-se escrever a matriz R como:

R = cos θI + sin θ [u]× + (1− cos θ)(u⊗ u) (5.10)

Onde [u]× é a matriz de produto cruzado de u:

[u]× =

 0 −uz uy

uz 0 −ux

−uy ux 0

 (5.11)

e (u⊗ u) é o produto tensorial de u por u:



CAPÍTULO 5. CALIBRAÇÃO DA CÂMERA 71

(u⊗ u) =

uxux uxuy uxuz

uyux uyuy uyuz

uzux uzuy uzuz

 (5.12)

A função Rodrigues do OpenCV faz estes cálculos para obter a matriz de
rotação a partir do vetor de rotações. Supondo o vetor de rotações na variável
rot.

matriz_rot , jacobiano = cv2.Rodrigues(rot)

A função retornará a matriz de rotação em matriz rot e o Jacabiano (as
derivadas da matriz de rotação em relação ao vetor de rotação) em jacobiano.

Inspecione o conteúdo da matriz de rotação. Como mencionado na seção 5.4,
cada uma de suas linhas contém as componentes dos vetores paralelos aos eixos
do sistema x′, y′, z′ nas coordenadas x, y, z da câmera. Verifique a Figura 5.10.
Note que como os eixos x e y′ são paralelos, deveŕıamos ter na primeira linha a
componente dominante na 2a coluna. Mais do que isso, como eles têm sentidos
opostos, esta componente deve ser bem próxima de −1. De fato, qualquer valor
maior do que −0, 97 pode indicar um problema de alinhamento na calibração,
ou entre a câmera e o chassis do véıculo ou entre o chassis do véıculo e o padrão
de calibração. Se isso ocorrer, verifique novamente o seu arranjo de calibração
e, se necessário, repita o processo. Observe as demais linhas e compare com o
que você esperaria da Figura 5.10. Os resultados fazem sentido?

Verifique também o conteúdo do vetor de translação. Lembre-se que ele
expressa as coordenadas da origem do sistema de coordenadas global expressa
no referencial da câmera. Novamente, verifique a Figura 5.10. A primeira
componente é a componente x da posição da origem no referencial da câmera,
expressa em mm. Ela deve ser próxima de 0. Valores absolutos maiores do
que 5mm podem indicar novamente problemas no alinhamento. Se isso ocorrer,
verifique a posição da câmera e do padrão de calibração. Se necessário, faça
ajustes e repita o processo. Agora tente visualizar no espaço onde está o centro
de projeção da câmera.

5.7 Simulando a projeção de pontos e um exem-
plo de realidade aumentada

Agora, de posse dos parâmetros extŕınsecos, podemos reproduzir matemati-
camente o processo de projeção de pontos na câmera. Podemos pensar neste
cáclulo como a transformação das coordenadas globais em coordenadas de câmera,
a projeção das coordenadas de câmera em uma imagem com distância focal
unitária, a aplicação do modelo de distorções e finalmente a multiplicação pela
matriz intŕınseca da câmera.

Ignorando por hora o modelo de distorções, seja p′ = [x′, y′, z′, 1] as coor-
denadas homogêneas de um ponto no sistema global. Então as coordenadas
homogêneas de sua projeção p = [wx,wy,w] são dadas por:

p = MPGp′

Onde:
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G =

[
R t
0 1

]
é a matriz 4×4 de transformação homogênea de coordenadas para o referen-

cial da câmera (R é a matriz de rotação e t é o vetor de coordenadas da origem
no referencial da câmera).

A matriz de projeção unitária 3× 4 é dada por:

P =

1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0


E finalmente, a matriz intŕınseca da câmera M3×3 é:

M =

fx 0 ox
0 fy oy
0 0 1


O produto completo das matrizes MPG é uma matriz 3 × 4 que converte

coordenadas homogêneas de um ponto p′ = [x′, y′, z′, 1] na sua projeção na
imagem com coordenadas p = [wx,wy,w].

Calcule este produto e determine a posição das coordenadas na imagem cor-
respondentes ao ponto central do padrão de calibração (154, 55, 0), 0, 0]. Lembre-
se que o resultado do produto do ponto pela matriz de projeção está em coor-
denadas homogêneas. É necessário dividir as duas primeiras coordenadas pela
última para convertê-lo em coordenadas cartesianas.

Exiba com matplotlib a região da imagem na vizinhança das coordenadas.
Para mostrar uma região de 50×50 pixels centradas nas coordenadas arma-

zenadas em ponto x e ponto y (estes valores devem ser inteiros!), use o código
a seguir como exemplo:

plt.imshow(imagem[ponto_y -25: ponto_y +25,ponto_x -25: ponto_x +25])

Este código supõe que a imagem completa está armazenada na variável
imagem.

Note que neste cáculo não foram aplicados os parâmetros de distorção. O
ponto central do padrão de calibração deve ser projetado em uma posição re-
lativamente próxima do centro da imagem, de modo que a distorção não deve
afetar sua posição de forma significativa.

A biblioteca OpenCV tem uma função que automatiza o cálculo da projeção
de pontos, incluindo o modelo de distorção.

A sua assinatura é:

projetados , jac = cv2.projectPoints(pontos , rot , trans , mtx , ←↩
dist)

Onde pontos é uma matriz n × 3 cujas linhas são coordenadas tridimen-
sionais no referencial global dos pontos a serem projetados, rot é o vetor de
rotação dos parâmetros extŕınsecos da câmera, trans é o vetor de translação,
mtx é a matriz intŕınseca e dist é o vetor de parâmetros de distorção. A função
retorna uma matriz n × 2 cujas linhas são as coordenadas de imagem corres-
pondentes às projeções de cada um dos pontos em projetados e as derivadas
destas coordenadas em relação aos pontos em jac.
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Figura 5.17: Imagem de realidade aumentada.

Use esta função para desenhar uma cena de realidade aumentada sobre uma
cena capturada pela câmera.

Você vai usar também a função line da biblioteca OpenCV para desenhar
segmentos de linha. A sua assinatura é:

cv2.line(imagem , origem , destino , cor , espessura)

Onde imagem contém a imagem sobre a qual a linha deve ser desenhada,
origem é uma tupla de dois inteiros com as coordenadas do primeiro vértice do
segmento, destino é uma tupla de dois inteiros com as coordenadas do segundo
vértice, cor é uma tupla de 3 inteiros, de 0 a 255, com as componentes Azul,
Verde e Vermelho (BGR) da cor do segmento de linha e espessura é a espessura
do segmento em pixels.

Use as funções projectPoints e line para desenhar sobre a imagem de
calibração. Você deve desenhar os 12 vértices de um cubo com 2 quadrados de
lado (ou 24.2mm) com face inferior em z = 0, alinhado com os eixos principais
e centralizado horizontalmente no centro do padrão de calibração. Desenhe os
vértices em cor magenta (Azul=255, Verde=0 e Vermelho=255) e com espessura
4.

Desenhe também os 3 segmentos paralelos aos eixos do sistema global de co-
ordenadas, partindo do vértice mais a direita abaixo na imagem. Use 2 quadra-
dos de comprimento para cada segmento, espessura de 4 pixels, e cor vermelha
para o eixo x, verde para o eixo y e azul para o eixo z. A Figura 5.17 mostra
um exemplo de uma cena aumentada com os segmentos de reta solicitados.

Sugestão: Crie antes uma cópia do quadro capturado. Assim, se você errar,
não precisa capturar um novo quadro.

5.8 Invertendo a Projeção

Na seção anterior vimos como obter as coordendas (x, y) na imagem correspon-
dentes à projeção de um ponto (x′, y′, z′).

Vamos recapitular este processo. Sejam x, y as coordenadas na imagem de
um ponto. Então,
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x = fxx̆+ ox
y = fy y̆ + oy

(5.13)

Onde fx, fy, ox, oy são os parâmetros intŕınsecos do modelo linear da câmera
e (x̆, y̆) são as coordenadas projetadas do modelo não linear de distorção:[

x̆
x̆

]
= H

([
x̂
ŷ

])
(5.14)

Onde H é o mapeamento do modelo não-linear de distorção, como descrito
pelas equações (5.9) e (x̂, ŷ) são as coordenadas da projeção unitária do ponto,
obtidas por: [

x̂
ŷ

]
=

[
x̃/z̃
ỹ/z̃

]
(5.15)

Onde (x̃, ỹ, z̃) são as coordenadas do ponto no referencial da câmera. Final-
mente, estas coordenadas são obtidas por: x̃

ỹ
z̃

 = R

 x′

y′

z′

+ t (5.16)

Onde R é a matriz de transformação de coordenadas global para o sistema
da câmera, t é o vetor de coordenadas da origem do sistema expresso no sistema
de coordenadas da câmera e (x′, y′, z′) são as coordenadas do ponto no sistema
global.

Este é conjunto de operações que leva coordenadas globais de um ponto
(x′, y′, z′) às coordenadas de uma imagem (x, y).

Em robótica, considera-se o problema inverso, o de determinar a que ponto
no espaço (x′, y′, z′) corresponde um determinado ponto (x, y). Naturalmente,
esta inversão é indeterminada no caso geral (afinal, trata-se da projeção bidi-
mensional de um ponto tridimensional) mas vamos entender que informação é
posśıvel recuperar.

Os modelos das equações (5.13) e (5.14) são inverśıveis (omite-se aqui a
derivação da inversão da transformação H por simplicidade):[

x̂
ŷ

]
= H−1

([
x−ox
fx

y−oy
fy

])
(5.17)

Também é simples inverter a projeção da equação (5.16) (lembre-se que
RTR = I):  x′

y′

z′

 = RT

 x̃
ỹ
z̃

−RT t (5.18)

Resta o núcleo da transformação, a projeção cônica definida pela equação
(5.15). De fato, este é o passo que destrói uma dimensão do problema e torna-o
não inverśıvel.

Seja no entanto X̂ = [x̂, ŷ, 1]
T
e X̃ = [x̃, ỹ, z̃]

T
. Então existe algum valor de

λ (desconhecido) tal que X̃ = λX̂.
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Finalmente, seja X ′ = [x′, y′, z′]
T
e X ′

0 = −RT t o vetor de coordenadas do
centro de projeção da câmera no sistema global. Então

X ′(λ) = λRT X̂ +X ′
0 (5.19)

é a equação da reta tridimensional que passa pelos pontos projetados em
X̂. Note que a reta passa pelo centro de projeção da câmera. Faz sentido,
afinal, toda reta que passa pelo centro de projeção da câmera corresponde a um
único ponto na imagem. Nota-se que, como esperado, no caso geral é imposśıvel
determinar as coordenadas espaciais x′, y′, z′ correspondentes a um ponto em
uma imagem.

Os coeficientes de X̂ são obtidos a partir dos parâmetros intŕınsecos da
câmera, que incorporam a matriz linear e os parâmetros não-lineares de dis-
torção. A biblioteca OpenCV oferece a função cv2.undistortPoints para
obter os coeficientes da projeção ideal.

A sintaxe para tanto é:

novos_pontos = cv2.undistortPoints(np.float32(pontos), mtx , dist)

Onde pontos é um vetor de coordenadas bidimensionais (ou uma matriz
n × 2) com os pontos no sistema de coordenadas da imagem, mtx é a matriz
intŕınseca da câmera e dist é o vetor de coeficientes de distorção. A função
retorna o vetor de coeficientes x̂, ŷ correspondentes aos pontos no sistema de
coordenadas da imagem.

Tarefas:

1. Chame a função undistortPoints com o ponto no canto superior
esquerdo da imagem (0, 0), no canto inferior direito (1279, 719), o
ponto central (639, 359) e o ponto central inferior (1279, 719). Quais
as coordenadas de projeção ideal correspondem a cada um destes
pontos?

2. Qual a equação (ou seja [x′(λ), y′(λ), z′(λ)]) da reta correspondente
ao ponto central?

3. Considere a reta que passa pelo ponto central inferior e o ponto no
qual esta reta cruza o plano z′ = 0. Qual a coordenada x′ deste
ponto? Note que este é o ponto no solo mais próximo do robô que
ainda é viśıvel pela câmera.

4. Considere a reta que passa pelo ponto no canto superior esquerdo
e a que passa pelo ponto no canto inferior direito. Ambas as retas
passam pelo centro de projeção da câmera. Sabendo que o produto

interno de dois vetores v⃗1 · v⃗2 é
∣∣∣v⃗1∣∣∣ ∣∣∣v⃗2∣∣∣ cos θ, onde θ é o ângulo entre

os vetores, qual é o ângulo formado pelas retas?

5.8.1 Um caso especial: z′ = 0

Há um caso especial de interesse nas nossas atividades no qual é posśıvel de-
terminar o ponto no espaço correspondente a um ponto na imagem: o caso em
que o ponto está no plano z′ = 0. De fato, todos os pontos empregados na
calibração estão nesta situação.
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Considere em coordenadas homogêneas o problema de determinar as coor-
denadas ideais de projeção de um ponto (x̂, ŷ) a partir de suas coordenadas
globais (x′, y′, z′):

λx̂λŷ
λ

 =

P︷ ︸︸ ︷1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0


G︷ ︸︸ ︷[

R t
0 1

]
x′

y′

z′

1


Onde P3×4 é a matriz de projeção unitária e G4×4 é a matriz de trans-

formação de coordenadas do sistema global para o sistema da câmera (Note as
suas subcomponentes R e t). Chamemos de N3×4 o produto das matrizes P e
G. Naturalmente, N não é inverśıvel. No entanto, se z′ = 0, então a equação
pode ser reescrita na forma: λx̂λŷ

λ

 = Nz

x′

y′

1


Onde Nz é a matriz 3 × 3 correspondente a N sem sua 3a coluna. Neste

caso, a matriz Nz admite uma inversa. Seja Q = N−1
z .

Então existe λ tal que: x′

y′

1

 = Q

λx̂λŷ
λ


Podemos ainda eliminar o problema de se encontrar λ e criar uma trans-

formação homogênea entre as coordenadas (x̂, ŷ) e (x′, y′) com a matriz S =
Q/Q3,3 (ou seja, a matriz Q dividida pela sua componente na 3a linha e 3a
coluna): wx′

wy′

w

 = S

x̂ŷ
1


Assim, para encontrar as coordenadas x′, y′ do ponto no plano z′ = 0 a

partir das coordenadas x̂, ŷ, basta pré-multiplicar o vetor [x̂, ŷ, 1]T pela matriz
S e dividir o vetor resultante pela sua última componente.

Note que a matriz S depende unicamente dos parâmetros extŕınsecos da
câmera.

Tarefas:

1. A partir da matriz R e do vetor t, calcule a matriz S de projeção
reversa para z′ = 0

2. Na seção 5.7 você calculou as coordenadas da imagem corresponden-
tes ao ponto (154, 55, 0), 0, 0). Vamos agora inverter este cálculo. Pri-
meiro calcule as coordenadas de projeção ideal (x̂, ŷ) com os parâmetros
intŕınsecos fazendo uma chamada a undistortPoints. Depois, cal-
cule com a matriz S as coordenadas x′, y′ correspondentes a este
ponto. Compare o valor com o esperado.
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Figura 5.18: Logo da Associação Amigos da Poli.

A biblioteca OpenCV permite remapear um bitmap em outro fazendo uma
transformação de coordenadas. De fato, é esse processo que a chamada a
undistort, demonstrada na seção 5.5 realiza para encontrar a imagem sem
distorções.

Este processo é mais geral e pode incorporar uma matriz como a matriz S.
Em primeiro lugar é necessário criar o mapa de transformação de coordendas.
Isso é feito com a função cv2.initUndistortRectifyMap.

Sua assinatura completa é:

mapa_x , mapa_y = cv2.initUndistortRectifyMap(mtx , dist , trans , ←↩
mtx2 , dim , tipo)

Onde mtx é a matriz intŕınseca da câmera que capturou a imagem a ser
remapeada, dist é um vetor com os parâmetros de distorção, trans é uma
matriz de transformação homogênea 3 × 3 a ser aplicada aos pontos, mtx2 é
uma nova matriz intŕınseca de câmera a ser usada na imagem final, dim é uma
tupla com as dimensões x × y da imagem final e tipo é o tipo de mapa a ser
constrúıdo (normalmente cv2.CV 32FC1.

A função retorna mapas das coordenadas x e y em mapa x e mapa y respec-
tivamente.

De posse destes mapas é posśıvel gerar uma nova imagem com a função
cv2.remap.

Sua assinatura completa é:

nova_imagem = cv2.remap(imagem , mapa_x , mapa_y , tipo_interpolacao←↩
, borderMode=modo_borda)

Onde imagem é a imagem a ser transformada, mapa x e mapa y são os mapas
de transformação em x e y tais como produzidos por initUndistortRectifyMap,
tipo interpolacao é o modo de interpolação a ser usado (normalmente cv2.INTER LINEAR)
e modo borda é o tipo de preenchimento a ser usado em regiões que estão fora do
mapa (normalmente usa-se cv2.BORDER CONSTANT para preencher estas regiões
com alguma constante).

Por exemplo, o logotipo da Associação “Amigos da Poli” está reproduzido
na Figura 5.18.

Ao imprimi-lo centralizado em uma folha de papel A4 com 120mm de lar-
gura em formato “landscape” e posicionando-o na frente do robô, capturamos
a imagem da Figura 5.19. Nota-se nesta figura que a imagem, além de girada
de 90 graus, está severamente distorcida, tanto pela perspectiva quanto pela
distorção da câmera.

Supondo que a matriz S está na variável s, a matriz intŕınseca em mtx e
o vetor com parâmetros de distorção em dist, o código a seguir inicializa um



CAPÍTULO 5. CALIBRAÇÃO DA CÂMERA 78

Figura 5.19: Imagem capturada do Logo da Associação Amigos da Poli.

mapa que reprojeta a imagem em um espaço de 297×210 Pixels (que equivalem
a miĺımetros):

map_x , map_y = cv2.initUndistortRectifyMap(mtx , dist , s, np.←↩
float32 ([[1 ,0 ,0],[0 ,1 ,0],[0,0,1]]), (297 ,210), cv2.CV_32FC1)

O mapa é armazenado nas variáveis map x, map y. Supondo que a imagem
capturada esteja em frame, o código abaixo remapeia a imagem:

nova_imagem = cv2.remap(frame , map_x , map_y , cv2.INTER_LINEAR , ←↩
borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT)

O resultado da operação pode ser visto na Figura 5.20. Nota-se que nesta
imagem as distorções foram removidas. Há ainda alguns problemas. Em pri-
meiro lugar, a coordendada global (0, 0) corresponde ao topo da imagem. No
entanto, esta coordenada está no centro da borda esquerda da folha de papel.
Assim, vê-se somente a metade superior da imagem. Ademais, a coordenada
y′ cresce para baixo no sistema de coordenadas da imagem. Isso faz com que
a imagem apareça invertida. Finalmente, a imagem apresenta uma resolução
muito grosseira, afinal, cada pixel corresponde a 1 miĺımetro.

Todos estes problemas podem ser corrigidos modificando-se os parâmetros
mtx2 e dim. O código a seguir cria o mapa de projeção da imagem com o eixo
y′ invertido, usando 4 Pixels por mm e deslocada de 105mm em y′:

map_x2 , map_y2 = cv2.initUndistortRectifyMap(mtx , dist , s, np.←↩
float32 ([[4 ,0 ,0] ,[0 , -4 ,4*105] ,[0 ,0 ,1]]), (4*297 ,4*210) , cv2.←↩
CV_32FC1)

Finalmente, o código a seguir reprojeta a imagem. Neste caso usa-se cv2.BORDER REPLICATE

para preencher os pixels vazios com uma cópia dos pixels adjacentes.

nova_imagem2 = cv2.remap(frame , map_x2 , map_y2 , cv2.INTER_LINEAR ,←↩
borderMode=cv2.BORDER_REPLICATE)

O resultado está na Figura 5.21. Observe como a geometria da Figura 5.18
foi reconstrúıda.

Tarefa: Reproduza o processo de reconstrução do Logotipo com uma imagem
qualquer à sua escolha. Tente variar os parâmetros mtx2 e dim e observe
que efeito eles produzem na imagem final.
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Figura 5.20: Imagem após remapeamento.

Figura 5.21: Imagem com novo remapeamento.



Caṕıtulo 6

Pontos Caracteŕısticos de
Imagem e uma Introdução à
Odometria Visual

Nesta seção iremos apresentar o conceito de pontos caracteŕısticos de uma ima-
gem, como obtê-los, descrevê-los e reencontrá-los em imagens distintas.

Iremos usar os pontos caracteŕısticos para estimarmos o movimento do robô,
em um processo conhecido como Odometria Visual.

Observação

Parte das atividades descritas neste caṕıtulo usa o suporte a OpenCV para
descritores SURF. O uso de descritores SURF é coberto por patentes de software
válidas em diversos lugares do mundo, de modo que a distribuição OpenCV do
Raspbian não inclui estes descritores.

Vamos disponibilizar uma versão da OpenCV que inclui suporte a descritores
SURF. Para instalá-la no seu Raspberry Pi, digite a sequência de comandos
abaixo:

cd /tmp

wget https :// lsc.poli.usp.br/pmr3502/python3 -opencv_4 .5.1+ dfsg -5-←↩
nonfree1_arm64.deb

wget https :// lsc.poli.usp.br/pmr3502/libopencv -contrib4 .5_4 .5.1+←↩
dfsg -5- nonfree1_arm64.deb

sudo dpkg --install python3 -opencv_4 .5.1+ dfsg -5- nonfree1_arm64.←↩
deb libopencv -contrib4 .5_4 .5.1+dfsg -5- nonfree1_arm64.deb

6.1 Pontos caracteŕısticos

O problema central da robótica móvel é determinar a posição e orientação do
robô no seu ambiente. Uma das maneiras de fazê-lo é aferindo a posição relativa
de marcos externos do ambiente. A visão computacional oferece marcos desta
natureza na forma de Pontos Caracteŕısticos de uma image.

80
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Figura 6.1: Imagem e alguns de seus pontos caracteŕısticos (Repr. da docu-
mentação de OpenCV.

Do que são pontos caracteŕısticos (features) de uma imagem? Uma exce-
lente introdução a pontos caracteŕısticos pode ser encontrada na própria docu-
mentação da OpenCV(1. Iremos reproduzir suas ideias gerais aqui.

A Figura 6.1 mostra uma imagem e alguns pequenos detalhes da mesma.
Você é capaz de identificar de onde foi retirado cada detalhe?

É provável que para alguns detalhes, como o “F” e “E”, seja relativamente
simples encontrar sua origem na imagem. A posição de alguns outros detalhes,
como “C” e “D” é indeterminada em uma direção. FInalmente, não é trivial
encontrar a origem exata dos detalhes “A” e “B”.

Em linhas gerais, um ponto caracteŕıstico é uma pequena região da imagem
cuja posição pode ser determinada de forma única ao redor de sua vizinhança.
Sim, esta é uma definição ampla, afinal, não menciona de forma espećıfica o
tamanho da região, o que se entende por posição (a orientação é considerada
variável ou não?) e há uma restrição de “vizinhança” para o espaço de busca
que novamente não está bem definida.

6.2 Detecção de Cantos

Por diversas razões técnicas (fidedignidade, robustez, custo computacional),
imagens em visão robótica são processadas em escalas de cinza. Neste caso,
uma imagem pode ser vista como uma função escalar f(x, y) na qual o valor de

1https://docs.opencv.org/3.4/df/d54/tutorial_py_features_meaning.html

https://docs.opencv.org/3.4/df/d54/tutorial_py_features_meaning.html
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Figura 6.2: Uma imagem e regiões correspondentes a um Canto (A), uma Aresta
(B) e região uniforme (C).

f corresponde à luminosidade do ponto da imagem em questão.
Uma versão simplificada dos detalhes da Figura 6.1 pode ser vista na Figura

6.2. Esta Figura contém um triângulo. Nela, destacam-se 3 regiões, a região
(A), correspondente a um vértice do Triângulo, a região (B), correspondente a
uma aresta do Triângulo, e a região (C), correspondente ao interior.

É intuitivo que a posição da região (A) está determinada em ambos os graus
de liberdade. Por outro lado, a posição da região (B) é indeterminada na direção
paralela à aresta correspondente. Finalmente, não é posśıvel determinar a região
(C).

Vamos definir um ı́ndice quantitativo para decidir quão bom é um ponto
p como ponto caracteŕıstico2. Este ı́ndice estará relacionado à mudança total
nos valores da imagem ao redor da vizinhança de um ponto. Seja uma função
“janela” ao redor do ponto p dada por wp(x, y), que é unitária ao redor de uma
vizinhança de p e nula no restante da imagem. Então, a mudança quadrática
total de intensidade da imagem dentro da vizinhança de p quando submetemos
a imagem a um deslocamento de u, v pixels é:

Ep(u, v) =
∑
x,y

wp(x, y) (f(x+ u, y + v)− f(x, y))
2

(6.1)

Fazendo-se uma aproximação de primeira ordem desta função, temos para
pequenos deslocamentos:

Ep(u, v) ≈
[
u v

]
Mp

[
u
v

]
(6.2)

Onde a matriz 2× 2 Mp, relacionada ao ponto em questão, é dada por:

2Harris, Chris, and Mike Stephens. A combined corner and edge detector. In Alvey vision
conference, vol. 15, no. 50, pp. 10-5244. 1988.
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Mp =
∑
x,y

wp(x, y)


(

∂f
∂x

)2
∂f
∂x

∂f
∂y

∂f
∂x

∂f
∂y

(
∂f
∂y

)2
 (6.3)

Como a função f(x, y) é definida apenas para coordenadas inteiras, as deriva-
das nestas equações são na verdade o resultado de aproximações por diferenças
finitas. Nota-se também que numericamente, a somatória em (6.3) só precisa
ser feita para os pontos em que wp(x, y) ̸= 0, ou seja, ao redor da vizinhança de
p.

Pela equação (6.2), a diferença total depende do deslocamento [u, v] e da
matriz relacionada ao ponto Mp. Deseja-se no entanto que a diferença seja
significativa para todos os deslocamentos.

Em (Harris, Chris, Stephes 1988), os autores propõe um critério para a
matriz Mp. Sejam λ1, λ2 seus autovalores e k um parâmetro. Calcula-se o valor
R, dado pela equação:

R = λ1λ2 − k(λ1 + λ2)
2 (6.4)

Agora, seja um “valor de corte” c. Se:

|R| < c o que corresponde a valores pequenos de λ1, λ2, o ponto está em um
“plano”.

R < 0 o que corresponde a valores muito d́ıspares de λ1 e λ2, o ponto está em
uma “aresta”.

R < 0 o que corresponde a valores grandes e de magnitude similar de λ1 e λ2,
o ponto está em um “vértice”.

Os critérios propostos por (Harris, Chris, Stephes 1988) permitem assim
classificar pontos em 3 categorias, “vértices” ou “cantos”, “arestas” e “planos”.

Vamos dar um exemplo concreto com uma impressão da Figura 6.3. A
impressão em A4, posicionada na frente do robô de acordo com o usado para o
padrão de calibração na seção 5.6 e reprojetada em uma imagem de 4×297, 4×
210 como descrito na seção 5.8.1, produz a imagem da Figura 6.4.

Finalmente, a imagem é convertida para tons de cinza com a função cv2.cvtColor
e convertida para ponto flutuante com np.float32.

A biblioteca OpenCV possui uma função para calcular para cada pixel da
imagem o valor R de (Harris, Chris, Stephes 1988).

A função é:

r = cv2.cornerHarris(cinza , bloco , d, k)

Onde cinza é a imagem em tons de cinza, bloco é o tamanho da janela
wp(x, y), d é a ordem da aproximação de diferenças finitas da derivada e k é o
parâmetro k. O resultado é colocado em uma matriz em r.

Usou-se aqui um bloco de 7 pixels de lado, 3 como d (equivale à diferença
central) e k = 0, 015. Os resultados estão na Figura 6.5 e 6.6. Nota-se que a
detecção de arestas é senśıvel às extrapolações dos pixels não-viśıveis do lado
esquerdo da reprojeção.

Os vértices do triângulo correspondem a grupos de pixels na Figura ??. Es-
tamos no entanto falando de Pontos caracteŕısticos. Espera-se que a cada canto
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Figura 6.3: Imagem de Triângulo a ser usada em testes de detecção de cantos.
A ser reproduzida em formato A4. As coordenadas dos vértices são (110,148),
(235,148), (110,88).

Figura 6.4: Impressão do Triângulo capturada pela câmera do robô e reprojetada
com resolução de 4 Pixels/mm.
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Figura 6.5: Regiões da imagem com R < −400 (arestas).

Figura 6.6: Regiões da imagem com R > 400 (cantos).
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corresponda um único par de coordenadas. O processo completo envolve encon-
trar blocos disjuntos de pixels rotulados como “Cantos”, encontrar o centróide de
cada um e refinar as coordenadas. OpenCV possui funções para cada uma destas
etapas, cv2.connectedComponentsWithStats e cv2.cornerSubPix, mas vere-
mos adiante que é posśıvel unificar todas as etapas de rotulamento, cálculo de
centróides e refino em uma única etapa.

Esta forma de rotulamento é útil quando desejam-se 3 categorias. Na prática,
em robótica, apenas cantos são relevantes. Em 1994, Jianbo Shi e Tomasi
propuseram um critério mais simples3:

R = min(λ1, λ2)

Este critério corresponde à mı́nima variação de (6.2) para deslocamentos
unitários.

A função cv2.goodFeaturesToTrack engloba as operações de rotular os
pixels da imagem, agrupá-los, encontrar os centróides de cada grupo e refinar a
posição do canto. A assinatura completa é:

cantos = cv2.goodFeaturesToTrack(imagem , maxcantos , qualidade , ←↩
distmin)

Onde imagem é a imagem em tons de cinza, maxcantos é a quantidade
máxima de cantos a ser encontrada, qualidade é um parâmetro do valor mı́nimo
de R exigido para detectar um canto, distmin é a mı́nima distância aceitável en-
tre dois cantos distintos. Há ainda o parâmetro opcional useHarrisDetector
que, quando definido como True, usa a formulação de R como proposta por
(Harris, Chris, Stephes 1988). Neste caso, pode-se passar também o parâmetro
k que especifica o valor de k a ser usado no cálculo de R. A função retorna
um vetor de coordenadas 2d dos cantos encontrados, na forma de um tensor
com 3 dimensões n × 1 × 2. Cada componente do 1o ńıvel é um vetor com
uma única componente. Esta componente por sua vez é um vetor com duas
componentes, as coordenadas x, y do ponto. Esta não é uma forma usual. Use
cantos.reshape((len(cantos), 2)) para transformar a matriz em uma matriz mais
convencional n× 2.

A Figura 6.7 mostra o resultado da chamada a goodFeaturesToTrack com
maxcantos = 3, qualidade=0,01 e distmin=10. Os cantos foram desenhados
sobre a imagem com a função cv2.circle.

Tarefa: Imprima você mesmo a imagem do triângulo da Figura 6.3. Repro-
duza os resultados das Figuras 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Ajuste os parâmetros ne-
cessários. Compare as coordenadas obtidas na chamada a goodFeaturesToTrack
com os valores reais (110,148), (235,148), (110,88). As coordenadas ob-
tidas estarão em Pixels, enquanto que os valores reais estão em mm.
Lembre-se que a projeção pode modificar a escala de Pixels/mm.

6.3 Associação de Pontos Caracteŕısticos

A estimativa da posição do robô ou de seu movimento a partir de pontos ca-
racteŕısticos envolve comparar as coordenadas destes pontos com valores de

3Jianbo Shi and Tomasi, Good features to track, 1994 Proceedings of IEEE Con-
ference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1994, pp. 593-600, doi:
10.1109/CVPR.1994.323794.
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Figura 6.7: Cantos encontrados por goodFeaturesToTrack.

referência, seja em um mapa ou em uma imagem capturada anteriormente.
Para tanto, é necessário resolver o problema da Associação. Este problema

consiste em determinar a que pontos em um mapa ou quadro anterior corres-
ponde cada ponto caracteŕıstico observado no quadro atual.

Este é um dos problemas clássicos de Robótica Móvel. Há diversas aborda-
gens para ele. No caso em que os pontos caracteŕısticos não possuam quaisquer
distinções a não ser sua posição no espaço, usa-se uma abordagem demáxima ve-
rissimilhança. Esta abordagem passa por uma estimativa probabiĺıstica da pose
atual do robô e de um modelo probabiĺıstico de erros nos sensores. Determina-
se a partir destes modelos a associação com máxima probabilidade a posteriori.
Há alguns problemas significativos a serem resolvidos neste processo. Por exem-
plo, como tratar a situação em que dois pontos observados como distintos são
associados ao mesmo ponto no mapa? Como tratar a situação em que um ponto
que não está no mapa é observado? Veremos mais detalhes sobre este processo
em um próximo caṕıtulo, mas por hora vamos resolver uma versão simplificada
deste problema.

Esta versão consiste em determinar a associação entre pontos caracteŕısticos
observados no solo em dois quadros seguidos. Vamos supor que:

1. Não há informação prévia a respeito do movimento do robô entre os qua-
dros, além da suposição de que este movimento é pequeno.

2. Os pontos não-associados são ignorados.

3. O erro na estimativa das coordenadas de cada ponto é considerado Gaus-
siano, Uniforme e de média nula.

É fácil observar que estas suposições são um tanto fortes. A 3a suposição,
em particular, é obviamente errada. Considere a perspectiva extrema na qual
os pontos no solo são observados e o efeito da projeção nos erros. Obviamente
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a incerteza na coordenada x é diferente da incerteza na coordenada y. De todo
modo estas serão as hipóteses adotadas aqui.

Sob estas hipóteses, mostra-se que a associação mais provávél é a que mini-
miza a distância quadrática total entre os pontos associados.

A biblioteca OpenCV contém a classe cv2.BFMatcher que implementa uma
versão “força-bruta” da busca por essa associação. Ela compara todos os pontos
de um quadro com todos os pontos de outro e escolhe a associação que mini-
miza a distância quadrática total. A estratégia “foça-bruta” é adequada quando
a quantidade de pontos é relativamente pequena. Veremos adiante outras es-
tratégias de busca pela associação.

O construtor de um objeto do tipo cv2.BFMatcher é:

cv2.BFMatcher(normType = cv2.NORM_L2 , crossCheck = False)

O parâmetro normType especifica qual a norma a ser usada. O valor padrão
é cv2.NORM L2 que corresponde à distância Euclideana entre os pontos. A
distância quadrática corresponde ao valor cv2.NORM L2SQR. O parâmetro crossCheck
realiza uma verificação cruzada para evitar que dois pontos em um quadro sejam
associados ao mesmo ponto em outro quadro4. Vide a documentação da classe
em https://docs.opencv.org/4.x/d3/da1/classcv_1_1BFMatcher.html para
mais detalhes.

O objeto possui um método match que encontra a associação entre dois
conjuntos de pontos caracteŕısticos, a partir de seus descritores. Um descritor
é um vetor de m dimensões que contém os atributos conhecidos do ponto. No
caso do problema em questão, os únicos atributos são as coordenadas x, y, então
estas serão usadas.

A sintaxe de match é:

associacoes = matcher.match(queryDescriptors , trainDescriptores)

Onde matcher é o objeto do tipo BFMatcher. O parâmetro queryDescriptors
é a matriz n1 ×m de descritores de pontos caracteŕısticos em um quadro, de-
nominados aqui “descritores de busca”. O parâmetro trainDescriptors é a
matriz n2 ×m de descritores de pontos caracteŕısticos em outro quadro, deno-
minados aqui “descritores de treinamento”. Em algumas estratégias distintas,
supõe-se que o conjunto de “treinamento” é razoavelmente fixo, enquanto que
o conjunto de “busca” é mutável. Aqui esta distinção não é relevante. Note
que o formato de descritores é diferente do vetor de coordenadas retornado por
goodFeaturesToTrack. O método retorna uma lista de objetos do tipo DMatch.

Cada objeto do tipo DMatch corresponde a um par de pontos, um em cada
quadro, que foi associdado. O objeto possui 4 atributos:

distance O valor da distância total no espaço dos descritores entre os dois
pontos.

imgIdx O ı́ndice da imagem de treinamento na qual foi encontrado o ponto.
Este ı́ndice é sempre 0 na resposta a uma chamada a match.

trainIdx O ı́ndice do descritor que foi associado no conjunto de treinamento.

queryIdx O ı́ndice do descritor correspondente no conjunto de busca.

4Na verdade é um teste mais complexo do que isso. Com este teste ativo, o ponto p1 é
associado ao ponto p2 se o ponto p2 é o ponto mais próximo do p1 e o ponto p1 é o ponto
mais próximo do p2. Note que em geral estas propriedades não são comutativas.

https://docs.opencv.org/4.x/d3/da1/classcv_1_1BFMatcher.html
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Figura 6.8: Associação de pontos caracteŕısticos entre dois quadros.

A Figura 6.8 mostra o resultado da associação entre dois quadros. O quadro
da esquerda é o mesmo dos resultados da Figura 6.7. O quadro da direita
é o obtido com o robô deslocado de 10mm no sentido positivo do eixo y do
sistema global de coordenadas. O parâmetro crossCheck foi definido como
False no construtor de BFMatcher. As coordenadas dos pontos foram obtidas
com goodFeaturesToTrack e transformadas em vetores de descritores com uma
chamada ao método reshape como descrito na seção 6.2. A Figura 6.8 foi
obtida com a função cv2.drawMatches Esta função possui diversos parâmetros.
A chamada que produziu a imagem é:

imagem = cv2.drawMatches(quadro1 , kp1 , quadro2 , kp2 , matches , ←↩
None , matchColor = (0 ,255,0))

Onde quadro1 corresponde à imagem de treino, quadro2 corresponde à ima-
gem de busca e matches é o vetor retornado pelo método match. Note que a
ordem treino, busca é a inversa da ordem na chamada a match. Os pontos são
passados em vetores do tipo cv2.KeyPoint. O construtor de cv2.KeyPoint é:

cv2.KeyPoint(x, y, size , angle=-1)

Onde x é a coordenada x do ponto, y é a coordenada y, size é o tamanho
e angle é a orientação. Estes dois últimos parâmetros não fazem muito sen-
tido quando se fala em cantos, que são objetos verdadeiramente puntuais, mas
veremos adiante casos em que eles fazem sentido.

Se as coordenadas dos pontos de treinamento estão no vetor pontos1 e as
coordenadas dos pontos de busca estão no vetor pontos2, o código abaixo produz
os vetores de cv2.KeyPoint com 3 pixels de tamanho:

kp1 = np.array ([cv2.KeyPoint (*x, 3) for x in pontos1 ])

kp2 = np.array ([cv2.KeyPoint (*x, 3) for x in pontos2 ])

Tarefa: Reproduza os resultados da Figura 6.8. Experimente diferentes mo-
vimentações do robô. Verifique o conteúdo do vetor de associações resul-
tante, em particular os atributos distance, trainIdx e queryIdx.

6.4 Pontos Caracteŕısticos com Descritores

Como mencionado, a associação de pontos caracteŕısticos usando apenas a sua
posição requer um modelo de previsão da posição do robô e um modelo de ob-
servação destes pontos. Sim, nós ignoramos estas etapas no exemplo da seção
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6.4, mas aquele exemplo só é útil para movimentos muito pequenos entre qua-
dros. Embora este problema da associação de pontos usando apenas a posição
seja real em muitos cenários da robótica, como por exemplo, com sensores do
tipo Sonar ou LIDAR, no caso da visão é evidente que estamos desprezando uma
quantidade enorme de informações. Por exemplo, cada canto na Figura 6.7 está
em um ângulo diferente. É trivial saber a que vértice do triângulo corresponde
a vizinhança de cada canto, ainda que a posição fosse desconhecida.

Isso motiva a criação de descritores para pontos caracteŕısticos.
Um descritor é um vetor de atributos associado a um ponto. Este vetor é

constrúıdo a partir dos valores dos pixels na vizinhança do ponto, e idealmente é
invariante a alterações na posição, orientação, luminosidade e até mesmo escala
da imagem!

O trabalho seminal nesta área é: Lowe, D.G. Distinctive Image Featu-
res from Scale-Invariant Keypoints. International Journal of Computer Vision
60, 91–110 (2004). https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.

94. Neste trabalho D. Lowe apresenta o Scale Invariant Feature Transform
(SIFT)

O SIFT consiste em localizar pontos extremos (similares a “cantos”) da ima-
gem em diferentes escalas. Isso é feito aplicando-se o operador Laplaciano da
Gaussiana com diferentes parâmetros σ da Gaussiana e encontrando parâmetros
que tragam respostas máximas, tanto em x, y quanto em σ. Isso significa que
cada ponto caracteŕıstico tem posição e um “tamanho” associado, que não de-
pende da escala da imagem. Em seguida uma orientação preferencial é encon-
trada através de um histograma de intensidades de uma vizinhança circular do
ponto a uma distância normalizada pelo fator σ a ele associado. O histograma
cobre 36 direções, e a direção de pico é selecionada como a direção preferencial
do ponto caracteŕıstico. Note que esta direção acompanha qualquer rotação da
imagem. Finalmente é criado um vetor de descritores a partir dos gradientes da
imagem em diferentes posições da vizinhança do ponto, relativas ao tamanho
e orientação. Estes gradientes são normalizados de forma a torná-los invari-
antes a alterações na iluminação da imagem. O descritor resultante tem 128
componentes, cada uma um valor de ponto flutuante tradicionalmente de 32
bits.

Para fazer a associação entre pontos caracteŕısticos, Lowe propõe usar os
descritores como se fossem coordenadas em um espaço de 128 dimensões e es-
colher para cada ponto a associação que minimiza a distância Euclideana neste
espaço. Lowe observa que algumas imagens geram pontos caracteŕısticos que
correspondem a padrões que se repetem, o que pode levar a ambiguidade na as-
sociação. Para mitigar este problema, Lowe propõe que para cada ponto sejam
determinadas as duas melhores associações. Se a distância da melhor associação
é maior do que 70% da distância da segunda melhor associação, considera-se que
há ambiguidade e esta associação é descartada.

Seguindo o caminho de Lowe, outros descritores foram propostos com carac-
teŕısticas similares. Destacam-se:

SURF: Bay, H., Tuytelaars, T., Van Gool, L. (2006). SURF: Speeded Up Robust
Features. In: Leonardis, A., Bischof, H., Pinz, A. (eds) Computer Vision –
ECCV 2006. ECCV 2006. Lecture Notes in Computer Science, vol 3951.
Springer, Berlin, Heidelberg.

BRIEF: Calonder, M., Lepetit, V., Strecha, C., Fua, P. (2010). BRIEF: Binary

https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94
https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94
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Robust Independent Elementary Features. In: Daniilidis, K., Maragos, P.,
Paragios, N. (eds) Computer Vision – ECCV 2010. ECCV 2010. Lecture
Notes in Computer Science, vol 6314. Springer, Berlin, Heidelberg.

ORB: E. Rublee, V. Rabaud, K. Konolige and G. Bradski, ”ORB: An efficient
alternative to SIFT or SURF,”2011 International Conference on Computer
Vision, 2011, pp. 2564-2571

Todos estes descritores são implementados em OpenCV. Algumas distri-
buições de OpenCV, no entanto, não incluem as implementações de algoritmos
cobertos por patentes. Este era o caso até recentemente de SIFT5 e é o caso atu-
almente (2022) de SURF6. De todo modo, é sempre posśıvel compilar o código
de OpenCV para usar estas bibliotecas. Tenha em mente no entanto que se
desenvolver um produto robótico que usa algoritmos patenteados, pode precisar
de licença das patentes para comercializar seu produto em alguns mercados!

Vamos usar aqui descritores SURF, mas as caracteŕısticas gerais aqui explo-
radas aplicam-se a outros descritores.

Os descritores SURF - Speeded Up Robust Features emprega prinćıpios si-
milares ao SIFT, mas com algumas notórias distinções. Ele detecta pontos de
interesse em imagens em tons de cinza examinando o determinante da Matriz
Hessiana da função f(x, y) correspondente à imagem em diferentes escalas. A
direção e os descritores são obtidos da resposta normalizada da função a wa-
velets de Haar (ondas quadradas). Os descritores resultantes são vetores em
um espaço de 64 dimensões. Embora o descritor resultante tenha a metade do
tamanho do descritor SIFT, há evidências emṕıricas de que ele é tão bom ou
até melhor para tarefas de navegação em robótica7.

A biblioteca OpenCV inclui uma implementação de SURF na classe cv2.xfeatures2d SURF.
Vamos demonstrar aqui o seu uso. A Figura 6.9 mostra a imagem de uma Borbo-
leta estráıda da documentação de OpenCV. A imagem original pode ser obtida
em https://answers.opencv.org/upfiles/14442328141036795.jpg.

Podemos converter esta imagem para tons de cinza e usar SURF para en-
contrar pontos caracteŕısticos e seus descritores. Inicialmente é necessário criar
um objeto detector de pontos SURF. A sintaxe da construção é:

surf = cv2.xfeatures2d.SURF_create(treshold)

Onde treshold é o valor mı́nimo do determinante da matriz Hessiana para
que uma região da imagem seja considerada como ponto caracteŕıstico. Quanto
menor o valor de treshold, maior a quantidade de regiões são consideradas
pontos caracteŕısticos (o que não é necessariamente uma boa coisa, como vere-
mos adiante).

É posśıvel detectar e calcular descritores simultaneamente com o método
detectAndCompute.

kp, desc = surf.detectAndCompute(imagem , mascara)

Onde imagem é a imagem em tons de cinza (na verdade o descritor pode
converter implicitamente uma imagem RGB) e mascara é uma imagem de 8

5Patente US6711293B1 de 2004
6Patente US2009238460 de 2009
7H. Chien, C. Chuang, C. Chen and R. Klette, When to use what feature? SIFT, SURF,

ORB, or A-KAZE features for monocular visual odometry, 2016 International Conference on
Image and Vision Computing New Zealand (IVCNZ), 2016, pp. 1-6

https://answers.opencv.org/upfiles/14442328141036795.jpg
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Figura 6.9: Imagem de Borboleta da documentação OpenCV (original em
https://answers.opencv.org/upfiles/14442328141036795.jpg).

bits com valor zero em todas as regiões que devem ser ignoradas. Caso este
parâmetro seja None, toda a imagem é considerada para procura de pontos ca-
racteŕısticos. A função retorna uma tupla de valores com uma lista de objetos
cv2.KeyPoint contendo posição, tamanho e orientação de cada ponto carac-
teŕıstico e uma matriz de nx64 com os descritores de cada ponto.

O resultado da detecção de pontos caracteŕısticos pode ser visto na Figura
6.10. O valor usado para treshold neste caso é 60000 e foram encontrados 41
pontos. Note que cada ponto caracteŕıstico tem, além de posição, tamanho. Esta
imagem ilustra um comportamento espećıfico do SURF. Ao invés de procurar
“cantos”, ela procura pequenos blocos de pixels com margens ńıtidas.

A Figura 6.10 foi obtida com a função auxiliar cv2.drawKeypoints. A
assinatura desta função é:

nova_imagem = cv2.drawKeypoints(imagem , keypoints , base , cor , ←↩
flags)

Onde imagem é a imagem sobre a qual devem ser desenhados os pontos ca-
racteŕısticos, keypoints é o vetor de objetos cv2.KeyPoint a ser desenhado,
base é uma imagem preexistente cuja memória pode ser usada (vide flags),
cor é a cor a ser usada no desenho dos pontos e flags é uma combinação
de atributos que especifica como desenhar a imagem. Posśıveis valores são:
cv2.DRAW OVER OUTIMG, que significa que a imagem passada em base deve ser
sobrescrita e cv2.DRAW RICH KEYPOINTS que especifica que pontos devem ser
desenhados com um ćırculo indicando seu tamaho e um segmento de reta indi-
cando sua orientação.

Para demonstrar a associação de pontos SURF, vamos agora imprimir a foto
em folha A4 no maior tamanho posśıvel. Vamos colocar a folha diante do robô,
na mesma orientação usada na seção 6.2, mas vamos deslocá-la no eixo x′ de
modo que a borda esquerda esteja alinhada com a menor posição viśıvel pela

https://answers.opencv.org/upfiles/14442328141036795.jpg
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Figura 6.10: Pontos caracteŕısticos SURF encontrados para a imagem da bor-
boleta com treshold=60000).

câmera (valor calculado em tarefas na seção 5.8).
Vamos remapear a imagem em uma resolução de (297× 210) pixels (1 Pixel

/mm) deslocando a imagem de 210/2 pixels para baixo e de tantos pixels para
a esquerda quanto necessários para alinhar a borda da foto com a borda da
imagem. A imagem reprojetada está na Figura 6.11.

A imagem na Figura 6.11 tem uma resolução completamente diferente da
imagem na Figura 6.9 e a sua iluminação também é diferente. Vamos criar
descritores para esta imagem. Seguimos o mesmo processo de converter a ima-
gem para tons de cinza. Como a escala da imagem é outra, devemos atu-
alizar o treshold do determinante da Hessiana. Isso é feito com o método
setHessianThreshold, cuja assinatura é:

surf.setHessianThreshold(novoThreshold)

Onde surf é o objeto construtor de descritores SURF e novoThreshold é
o novo valor a ser usado. Adotando-se um valor de 10000, chegamos aos 46
Pontos Caracteŕısticos ilustrados na Figura 6.12.

Vamos tentar agora encontrar a correspondência entre os dois conjuntos de
descritores. Lembremos que estes descritores não incluem informação sobre a
posição dos pontos caracteŕısticos.

Vamos usar o objeto BFMatcher e o seu método match, como feito na seção
. Agora vamos usar cv2.NORM L2 como norma, como recomendável para des-
critores como SIFT ou SURF (verifique sempre a norma recomendada para o
descritor que estiver usando). O resultado está na Figura 6.13. Verifica-se que
há um grande número de associações corretas. Lembre-se, o associador não
tem informações sobre a posição dos pontos. Há também claramente algumas
associações incorretas.

Como mencionamos, o problema da posśıvel associação incorreta de descri-
tores foi identificado por Lowe no trabalho original do SIFT em 2004. A questão
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Figura 6.11: Impressão da foto da borboleta capturada pela câmera do robô e
remapeada para correção de perspectiva.

Figura 6.12: Pontos Caracteŕısticos SURF obtidos a partir da imagem da im-
pressão da borboleta capturada pela câmera do robô.

Figura 6.13: Associação direta por “força bruta” entre os descritores da foto
original e da imagem capturada.
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é que há pontos caracteŕısticos “genéricos”, com formatos que se parecem com
diversos pontos da imagem. Imagine você mesmo tentar identificar a posição de
um trecho de imagem após uma mudança de resolução, orientação e iluminação.
Para alguns trechos isso é fácil, para outros nem tanto. A solução proposta por
Lowe é identificar para cada ponto de uma imagem os dois melhores candidatos
na outra imagem. Se a distância euclidena no espaço vetorial dos descritores
do melhor candidato é maior ou igual a 70% da distância ao segundo melhor
candidato, a associação é considerada amb́ıgua e deve ser descartada.

O objeto BFMatcher permite encontrar as n melhores associações para cada
ponto usando o método knnMatch. A sintaxe é:

associacoes = matcher.knnMatch(queryDescriptors , ←↩
trainDescriptores , k)

Como se vê, a sintaxe é a do método match acrescida do parâmetro k. Agora,
o resultado é uma matriz n × k de objetos do tipo DMatch. Cada linha repre-
senta uma associação de um ponto em queryDescriptors. Cada coluna repre-
senta posśıveis pontos associados em queryDescriptors, em ordem crescente
de distância.

Assim, passando-se k=2, temos uma matriz com duas colunas e n asso-
ciações. A função cv2.drawMatchesKnn permite desenhar associações múltiplas
É posśıvel criar uma máscara de associações a serem exibidas. Podemos usar o
teste de Lowe para eliminar da imagem resultante associações amb́ıguas.

Suponha o resultado das associações com k = 2 entre os pontos carac-
teŕısticos da foto original (passada como “query”) e da imagem capturada (pas-
sada como “train”) esteja na variável matches. Suponha também a foto original
na variável fly, os seus pontos caracteŕısticos no vetor kpfly, a foto capturada
na variável flycapture e seus pontos caracteŕısticos no vetor kpcapture. Então
o código abaixo produz a imagem da associação dos pontos após o teste de Lowe:

matchesMask = [[0 ,0] for i in range(len(matches))]

for i,(m,n) in enumerate(matches):

if m.distance < 0.7*n.distance:

matchesMask[i]=[1 ,0]

draw_params = dict(matchColor = (0,255 ,0),

singlePointColor = (255 ,0 ,0),

matchesMask = matchesMask ,

flags = cv2.DrawMatchesFlags_DEFAULT)

imagem = cv2.drawMatchesKnn(fly ,kpfly ,flycapture ,kpcapture ,←↩
matches ,None ,** draw_params)

O resultado está na Figura 6.14. Observa-se que agora que todas as asso-
ciações estão corretas.

Talvez esta associação não seja tão impressionante assim, afinal, embora as
coordenadas das imagens não sejam diretamente correlacionáveis, ao menos as
orientações das imagens são idênticas. Que tal um desafio maior? Vamos girar
de 180 graus a foto e repetir o processo! O resultado está na Figura 6.15. Note
que a inversão não afetou o processo de associação. Como prometido, descritores
SURF são de fato invariantes a rotações.

Tarefa: Recupere a Figura da Borboleta em https://answers.opencv.org/

upfiles/14442328141036795.jpg. Imprima a Figura em formato A4.
Reproduza os resultados das Figuras 6.10, 6.11, 6.12, 6.14 e 6.15. Ajuste
os parâmetros necessários.

https://answers.opencv.org/upfiles/14442328141036795.jpg
https://answers.opencv.org/upfiles/14442328141036795.jpg
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Figura 6.14: Associações filtradas pelo teste de distância de Lowe.

Figura 6.15: Associações entre imagens com orientações distintas.
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Figura 6.16: Foto de Satélite da Cidade Universitária. Reproduzida de Google
Earth.

6.5 Estimando transformações bidimensionais en-
tre imagens

Vamos explorar os limites dos descritores SURF com um exemplo maior e no
processo, tentar estimar a posição e orientação relativa entre duas imagens.
Recuperamos do Google Earth uma imagem de satélite da cidade universitária.
A imagem tem 3772×1847 pixels e pode ser recuperada em https://www.lsc.

poli.usp.br/pmr3502/ciduniv.png. A Figura 6.16 mostra uma reprodução
da imagem.

Fazendo-se o download da imagem e detectando-se os pontos SURF com
treshold=10000, chegamos a um total de 1339 pontos! A Figura 6.17 mostra
os pontos identificados. Nota-se que os pontos correspondem quase sempre a
telhados de prédios.

Vamos agora pegar um trecho da imagem correspondente ao campus da
Escola Politécnica. A imagem está dispońıvel em https://www.lsc.poli.usp.

br/pmr3502/poli.png. A Figura 6.18 mostra o detalhe em questão.
Vamos imprimir uma imagem do detalhe e colocá-la na frente do robô, da

mesma maneira que a imagem da borboleta na seção 6.5. A Figura 6.19 mostra a
perspectiva da câmera do robô desta impressão. Com um pouco de imaginação,
podemos pensar no nosso robô como uma aeronave sobrevoando o campus da
USP!

Remapeamos a imagem para corrigir a perspectiva com resolução de 1188×
840 (ou seja, 4 Pixels/mm) e aplicamos também as translações necessárias para
enquadrar a imagem. Ao identificar os pontos caracteŕısticos com treshold=4000,
chegamos a 159 pontos SURF, indicados na Figura 6.20.

Calcular todas as associações entre os 1339 pontos do campus completo e
os 159 pontos do campus da Poli é uma operação muito custosa para ser feita
pelo algoritmo de “força-bruta”. Há estruturas de dados mais sofisticadas como
a árvore k-d que permitem organizar um conjunto de pontos em um espaço k-
dimensional na forma de uma árvore, de modo que buscas nesta estrutura têm

https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/ciduniv.png
https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/ciduniv.png
https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/poli.png
https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/poli.png
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Figura 6.17: Pontos caracteŕısticos SURF na imagem de satélite da Cidade
Universitária.

Figura 6.18: Detalhe do campus da Escola Politécnica.

Figura 6.19: Impressão do detalhe do Campus da Poli capturada pela câmera
do robô.
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Figura 6.20: Pontos caracteŕısticos SURF na impressão do campus da Poli.

complexidade O(logN).
A biblioteca OpenCV possui a classe cv2.FlannBasedMatcher que incorpora

algoritmos mais eficientes para encontrar associações entre grandes conjuntos de
pontos. Sua documentação completa está em https://docs.opencv.org/4.x/

dc/de2/classcv_1_1FlannBasedMatcher.html.
O código abaixo cria um objeto cv2.FlannBasedMatcher usando árvores

k-d com parâmetros t́ıpicos.

FLANN_INDEX_KDTREE = 1

index_params = dict(algorithm = FLANN_INDEX_KDTREE , trees = 4)

search_params = dict(checks =50)

flann = cv2.FlannBasedMatcher(index_params ,search_params)

É posśıvel chamar o método knnMatch da mesma maneira que o demonstrado
na seção . Mas suponha que queiramos consultar várias vezes o conjunto de
pontos do campus. Neste caso, é melhor que o objeto pré-compute a árvore k-d
para este conjunto de pontos. Para tanto usamos os métodos add e train.

O método add adiciona múltiplos conjuntos de pontos caracteŕısticos, na
forma de vetores de vetores de pontos caracteŕısticos. Supõe-se que cada con-
junto de vetores corresponde a uma imagem diferente (é assim que é usado
o campo imgIdx na classe DMatch). Como todos os pontos do campus são
obtidos da mesma imagem, há somente um conjunto. Supondo que o objeto
FlannBasedMatcher esteja referenciado pela variável flann e que o conjunto
de pontos caracter̃ısticos do campus completo esteja na variável des campus, o
código a seguir adiciona os descritores e prepara as estruturas de dados internas
para consulta.

flann.add(np.array([ des_campus ]))

flann.train ()

Agora é posśıvel chamar o método knnMatch com k = 2 para encontrar as
duas melhores associações para cada ponto do campus da Poli. Se os descrito-
res estão referenciados pela variável des poli, o código abaixo encontra estas
associações:

matches = flann.knnMatch(des_poli ,k=2)

Aplicando-se o teste de distância de Lowe às associações, chegamos às asso-
ciações exibidas na Figura 6.21

https://docs.opencv.org/4.x/dc/de2/classcv_1_1FlannBasedMatcher.html
https://docs.opencv.org/4.x/dc/de2/classcv_1_1FlannBasedMatcher.html
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Figura 6.21: Associações encontradas com os pontos da imagem do Campus.

Observa-se agora que mesmo após o teste de Lowe, persistem algumas (pou-
cas!) associações incorretas. A verdade é que com o crescimento do número
de pontos, a probabilidade de que todas as associações estejam corretas cai.
Pergunte-se: Com uma quantidade tão grande de prédios de formato e cor pa-
recidas, você seria capaz de diferenciar todos?

De todo modo, nós temos uma informação adicional: A imagem do campus
da Poli é – tirando eventuais distorções – um trecho da imagem do campus da
USP que passou por uma escala, rotação e translação.

Deste modo, se s é a razão de escala entre as dimensões de uma imagem
1 e uma imagem 2, θ é a rotação entre a imagem 1 e a imagem 2, tx, ty é a
translação de pontos entre a imagem 1 e a imagem 2, as coordenadas (x1, y1)
na imagem 1 correspondem às coordenadas (x2, y2) pela transformação:x2

y2
1

 =

s cos θ −s sin θ tx
s sin θ s cos θ ty

0 0 1

x1

y1
1

 (6.5)

Podemos nos perguntar quais das associações na Figura 6.21 correspondem
a uma transformação deste tipo. O algoritmo RANSAC (de RANdom SAmple
Consensus) procura em um conjunto de pontos quais aderem a um modelo
parametrizado e quais são outliers. Ele o faz de forma aleatória, selecionando um
conjunto mı́nimo de pontos aleatórios que permitam a identificação do modelo
e encontrando todos os demais pontos que aderem ao modelo (usando um limite
de erro pré-definido). Ele repete o processo até encontrar um conjunto de pontos
satisfatório.

Novamente a biblioteca OpenCV nos socorre. A função cv2.estimateAffinePartial2D
encontra os parâmetros s, θ, tx e ty da equação (6.5) a partir de um subconjunto
de pontos 2d usando RANSAC. Sua assinatura completa é:

matriz , mascara = cv2.estimateAffinePartial2D(pts1 , pts2)

Onde pts1 é uma matriz n× 2 com os pontos na primeira imagem, pts2 é
outra matriz n × 2 com os (supostamente) correspondentes pontos na segunda
imagem. A função retorna uma matriz com as duas primeiras linhas da matriz
de transformação na equação (6.5) e uma máscara na forma de uma matriz n×1
contendo 1 se o par de pontos na posição correspondente foi considerado ou 0
se foi descartado.
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Figura 6.22: Associações que correspondem a rotação, translação e escala.

A Figura 6.22 mostra o resultado final de estimateAffinePartial2D. Das
52 associações originais, apenas 17 foram mantidas. Está ressaltada também a
posição correspondente da imagem do campus da Poli no campus da USP.

Tarefa: Recupere as Figuras do Campus da USP e da Poli em https://www.

lsc.poli.usp.br/pmr3502/ciduniv.png e https://www.lsc.poli.usp.
br/pmr3502/poli.png. Imprima a Figura do campus da Poli em formato
A4.

1. Reproduza os resultados das Figuras 6.17, 6.20, 6.21 e 6.22. Ajuste
os parâmetros necessários.

2. Considerando a translação e escala do remapeamento da imagem do
campus da Poli, quais as coordenadas nesta imagem da origem do
sistema global de coordenadas?

3. Dado o resultado do RANSAC, quais as coordenadas na imagem
do campus da USP correspondentes à origem do sistema global de
coordenadas?

Na turma de PMR3502 em 2022 há uma impressão em alta definição do campus
da USP. Esta impressão é detalhada demais para a imagem do campus acima. Se
quiser testar a localização sobre a lona, recomeda-se usar o trecho da imagem em
https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/policrop.png. Reduza o treshold
até obter ao menos 3000 pontos caracteŕısticos nessa imagem para conseguir
uma localização confiável.

6.6 Uma Aplicação em Odometria Visual

Como visto na seção anterior, é posśıvel reconstruir uma transformação de
rotação, translação e escala a uma associação de pontos. Isso poderia moti-
var a seguinte questão: Seria posśıvel descobrir a posição do robô a partir da
associação de pontos caracteŕısticos da imagem capturada pela câmera com
pontos caracteŕısticos pré-conhecidos (como o de um mapa do ambiente)? Esta
questão será explorada com mais profundidade no caṕıtulo 7, mas vamos an-
tecipar alguns aspectos da resposta: Há limites no uso puro da associação de

https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/ciduniv.png
https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/ciduniv.png
https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/poli.png
https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/poli.png
https://www.lsc.poli.usp.br/pmr3502/policrop.png
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pontos de referência a um mapa global. A medida que o tamanho do mapa
global aumenta (e a área na qual o robô pode se localizar), a quantidade de
associações errôneas tende a crescer até o ponto que ela se torna inútil para a
localização.

Podemos no entanto aproveitar a associação de pontos de referência para
estimar a movimentação relativa do robô entre dois instantes próximos. Se uma
parcela significativa dos pontos de referência viśıveis em um instante ainda é
viśıvel em um instante seguinte, então a transformação de rotação e translação
corresponde ao movimento relativo do robô entre os instantes.

Note que a matriz da equação (6.5) representa a transformação entre pontos
no espaço de coordenadas da imagem. Ainda que a imagem seja uma imagem
reprojetada para correção da perspectiva, como na seção 5.8.1, esta não corres-
ponde exatamente às coordenadas globais, pelas seguintes razões:

1. O sinal do eixo y é invertido.

2. Há uma translação da origem.

3. Potencialmente há uma diferença de escala entre as unidades da ima-
gem (Pixels) e as unidades do sistema global (aqui convencionadas em
miĺımetros).

Vamos relembrar a assinatura da função cv2.initUndistortRectifyMap,
que constrói o mapa de reprojeção:

mapa_x , mapa_y = cv2.initUndistortRectifyMap(mtx , dist , trans , ←↩
mtx2 , dim , tipo)

O parâmetro mtx2 é a nova matriz de câmera na reprojeção. Esta matriz é
a que descreve as diferenças de escala e posição entre as coordenadas globais e
da imagem.

Seja um ponto na imagem reprojetada com coordenadas (x∗, y∗) e (x′, y′) as
suas correspondentes coordenadas globais.

Então x′

y′

1

 = Q

x∗

y∗

1


ondeQ é exatamente esta nova matriz de câmera, correspondente ao parâmetro

mtx2 passado em initUndistortRectifyMap.
Ora, mas se a matriz L∗ é a matriz descrita em (6.5), de transformação entre

dois pontos no espaço de coordenadas da câmera (cujas duas primeiras linhas
podem ser obtidas por uma chamada a estimateAffinePartial2D), então a
matriz de transformação no espaço global L′ é dada por:

L′ = Q−1L∗Q (6.6)

Relembrando as convenções de transformações homogêneas, a translação no
eixo x′ é dada por Q1,3, a translação no eixo y′ é dada por Q2,3 e a rotação θ é
tal que cos θ = αQ1,1 e sin θ = αQ2,1. O valor α é o valor de escala reconstrúıdo
pela função initUndistortRectifyMap que, em situações normais, deve ser
próximo de 1.
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Figura 6.23: Folha A4 posta diante do robô.

Figura 6.24: Ponto de vista do robô da folha A4.

Em exerćıcios anteriores, usamos uma matriz Q que enquadrava a cena da
reprojetada da câmera nas dimensões de uma folha A4 posicionada diante do
robô. Ora, mas isso claramente corresponde a uma pequena parcela da visão da
câmera. Para ilustrar esta limitação, vamos considerar mais uma vez a situação
da Figura 6.23, de uma folha A4 posta diante do robô.

A Figura 6.24 mostra o ponto de vista do robô. Observa-se que há uma
ampla área do campo visual que não é ocupado pela folha.

A Figura 6.25 mostra a mesma imagem reprojetada de acordo com o descrito
na seção 5.8.1. Há - mais evidentemente nas laterais, uma quantidade significa-
tiva de pixels desperdiçados. Vamos ver que do lado direito perdem-se também
vários pixels.

É posśıvel calcular no espaço global a extensão máxima do espaço observável.
A máxima coordenada y′ é a do ponto correspondente ao ponto no canto su-
perior esquerdo da imagem, com coordenadas (0, 0). A mı́nima coordenada y′

corresponde à coordenada y′ do ponto correspondente ao canto superior direito
da imagem, com coordendas (1279, 0). A máxima coordenada x′ corresponde à
maior das coordenadas x′ dos dois pontos anteriores. A mı́nima coordenada x′

corresponde à do ponto correspondente ao centro inferior da imagem, com coor-
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Figura 6.25: Imagem da folha A4 reprojetada.

denadas (639, 719). Sejam estes limites respectivamente y′max, y
′
min, x

′
max, x

′
min.

Assim podemos definir uma nova matriz Q que enquadre todo o campo visual
do robô:

Q =

s 0 −sx′
min

0 −s sy′max

0 0 1


Onde s é o fator de escala desejado em Pixels/mm. O tamanho resultante

da imagem é de s(x′
max − x′

min) em largura e s(y′max − y′min) em altura.
Usando estes cálculos, podemos reprojetar a cena completa. A Figura 6.26

mostra a extensão completa do solo reprojetado. Observa-se quanto da imagem
realmente é descartado na Figura 6.25.

Observa-se que neste caso há vários Pixels da imagem que não correspon-
dem ao campo de visão da câmera. A aplicação direta de deteção de pontos
caracteŕısticos neste caso pode causar problemas, tanto pelo desperd́ıcio com-
putacional nesta região quanto pela construção errônea de descritores próximos
das bordas da região viśıvel.

Como visto, a função que calcula os pontos caracteŕısticos é:

kp, desc = surf.detectAndCompute(imagem , mascara)

O parâmetro mascara é uma imagem de um canal só, com as mesmas di-
mensões de imagem. Nesta imagem, todos os pixels zerados são ignorados na
construção de pontos caracteŕısticos. Podemos construir uma máscara reproje-
tanto uma imagem constante com valor inteiro igual a 255 e filtrando a imagem
resultante para retirar todos os pixels com valores inferiores a 255. A máscara
resultante está viśıvel na Figura 6.27.

A construção de descritores usando esta máscara está ilustrada na Figura
6.28. Observa-se que os pontos fora da área viśıvel são ignorados.

Tarefa:

1. Calcule a matriz Q da reprojeção completa e o mapa correspondente
via initUndistortRectifyMap. Reproduza os resultado da Figuras
6.26, 6.27 e 6.28.
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Figura 6.26: Área total do solo viśıvel pelo robô.

Figura 6.27: Máscara para construção de pontos caracteŕısticos.
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Figura 6.28: Descritores constrúıdos em cena completa.



CAPÍTULO 6. PONTOS CARACTERÍSTICOS DE IMAGEM 107

2. Se a movimentação relativa no instante i, no referencial do robô foi
de δx′

i, δy
′
i, δθ

′
i e se xi, yi, θi é a posição e orientação do robô em um

referencial externo, então:

xi = xi−1 + δx′
i cos θi−1 − δy′i sin θi−1

yi = yi−1 + δy′i cos θi−1 + δx′
i sin θi−1

θi = θi−1 + δθ′

O código em https://gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502-odometria-visual.

git implementa parcialmente um serviço de estimativa de posição do
robô baseado em movimentação relativa entre quadros. Você deve
completar este código implementando a classe ProcessamentoVisao,
e seus métodos init , primeiroQuadro e estimaMovimento.

O método init (self, largura, altura) inicializa o objeto. O
parâmetro largura é a largura em Pixels da imagem capturada pela
câmera, altura é a altura em Pixels da imagem capturada pela
câmera.

O método primeiroQuadro(self, quadro) é invocado quando o
primeiro quadro é capturado pela câmera.

O método estimaMovimento(self, quadro) é invocado quando a
câmera do robô captura um novo quadro. Ele deve retornar uma
tupla com 3 componentes, respectivamente a movimentação em x′,
y′ e θ em relação ao quadro anterior.

Complete o programa e execute-o com o comando servidor.py. O
programa oferece uma interface gráfica via web browser mostrando a
estimativa de posição que acumula sucessivos movimentos relativos
do robô.

Você pode movimentar o robô usando, por exemplo, o programa de
telepresença constrúıdo na seção 2. Evite manobrar o robô na velo-
cidade máxima, é posśıvel que não haja associações suficientes entre
quadros sucessivos para estimar movimento relativo. Observe como
erros de estimativa acumulam-se ao longo do tempo.

Sugestões:

• Esta tarefa requer uma superf́ıcie com textura caracteŕıstica para
que o robô possa reconstruir o movimento. Pisos com cores ho-
mogêneas não são recomendados!

• Você deve construir pontos caracteŕısticos SURF a cada quadro
e associá-los aos pontos do quadro anterior. Isso significa que
ao final do processamento de uma imagem você deve guardar os
pontos caracteŕısticos para o próximo quadro.

• Maximize a área de visibilidade usando a matriz de câmera cons-
trúıda aqui. Uma escala de 1 Pixel/mm deve ser suficiente.

• Use um valor de treshold que produza aproximadamente 100 pon-
tos caracteŕısticos por quadro.

• Use o filtro de Lowe para eliminar associações amb́ıguas. Você
precisa de um mı́nimo de 4 “boas” associações para estimar o
movimento, mas na verdade o ideal é ter ao menos 8. Mostre
um alerta caso em alguma iteração não consiga obter 8 boas
associações.

https://gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502-odometria-visual.git
https://gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502-odometria-visual.git
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• A estimativa de movimento pode ser estimada por estimateAffinePartial2D,
mas você deve modificar a matriz resultante de acordo com (6.6).
Verifique se a máscara resultante retornada por estimateAffinePartial2D
usa ao menos 5 associações. Note no entanto que a estimativa de
movimento dada por estimateAffinePartial2D é a do mundo
em relação ao robô. O que você quer realmente é o movimento
do robô em relação ao mundo. Mostre um alerta se esse valor
não for obtido.

• Caso não consiga estimar o movimento (por exemplo, por falta de
associações suficientes), retorne (0, 0, 0). De todo modo, lembre-
se de armazenar os descritores para o próximo quadro.



Caṕıtulo 7

Localização com mapa de
ambiente conhecido

Neste caṕıtulo vamos ver como determinar a posição do robô em um ambiente
conhecido combinando a imagem de v́ıdeo e dados dos sensores inerciais.

Esta determinação será feita por uma técnica de estimação Bayesiana de es-
tado probabiĺıstica conhecida como Filtro de Part́ıculas. A aplicação do filtro de
part́ıculas à localização de robôs em ambientes conhecidos também é conhecida
como Localização de Monte Carlo

7.1 Estimadores Bayesianos Recursivos de Es-
tado

Um sistema dinâmico estocástico é um sistema na qual as transições de estado
são aleatórias. Do mesmo modo, as próprias medidas sobre o sistema são pro-
babiĺısticas. Seja a ação no instante t em um sistema estocástico dada por ut

e o estado no instante anterior xt−1. Então a probabilidade do sistema passar
para o estado xt é descrita pela função p(xt|xt−1, ut). Esta função é uma pro-
babilidade no caso de estados discretos ou, no caso cont́ınuo, uma densidade
de probabilidade. Do mesmo modo, se o estado do sistema em um determinado
instante é xt, então a probabilidade de uma medição zt é dada por p(zt|xt).
Note que nesta descrição a probabilidade do estado e da medida dependem uni-
camente da última ação ut e do estado imediatamente anterior xt−1. Assim,
é fundamental que o estado xt capture todo o conhecimento determińıstico a
respeito do sistema. Um estado que capture toda a informação necessária é dito
Markoviano. Na prática, em se tratando de sistemas probabiĺısticos, esta é uma
definição que carrega alguma flexibilidade, afinal efeitos aleatórios consistem
precisamente da ação de elementos não modelados.

O problema da estimativa de estado consiste em, dada uma sequência de
ações (u0, . . . , ut) e medidas (z0, . . . , zt), estabelecer qual o conhecimento sobre
o estado (x0, . . . , xt). Este conhecimento é necessariamente probabiĺıstico e como
tal, será dado por uma função densidade de probabilidade.

Seja bel(xt) a função densidade de probabilidade que melhor descreve o co-
nhecimento do estado do sistema em um determinado momento. Esta função

109
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incorpora todo o conhecimento dispońıvel sobre o sistema, a saber, todas as
ações (u0, . . . , ut) e todas as medidas (z0, . . . , zt). Vamos ver como esta função
pode ser determinada recursivamente.

Seja bel(xt) a função densidade de probabilidade que representa o conheci-
mento do estado dadas todas as ações (u0, . . . , ut) e todas as medidas exceto a
última (z0, . . . , zt−1). A única diferença entre bel(xt) e bel(xt) é a última me-
dida zt. Do mesmo modo, bel(xt−1) incorpora todas as ações e medições até o
instante t − 1, ou seja, (u0, . . . , ut−1) e (z0, . . . , zt−1). A única diferença entre
bel(xt) e bel(xt−1) é a última ação ut.

Um filtro recursivo obtém bel(xt) a partir de bel(xt−1) e da ação ut. Este
passo é chamado de previsão, pois prevê o estado a partir do estado anterior e
da ação. Isso é feito integrando-se sobre todo o espaçõ de estado do instante
anterior xt−1 a probabilidade de transição p(xt|xt−1, ut):

bel(xt) =

∫
p(xt|xt−1, ut)bel(xt)dxt−1 (7.1)

A seguir, o filtro obtém bel(xt) a partir de bel(xt) e da medição zt. Este
passo é chamado de correção, pois corrige o estado previsto usando a medição.
Ele é obtido pela regra de Bayes de probabilidade condicional. Se p(zt|xt) é a
probabilidade de se obter a medida zt dado que o estado é xt, então

bel(xt) =
p(zt|xt)bel(xt)

p(zt)
(7.2)

O termo p(zt), que expressa a densidade de probabilidade a priori da medida
zt, é dado por

∫
p(zt|xt, ut)bel(xt)dxt. Note que esta integral é feita sobre todo

o espaço de estado xt. É comum expressar a equação (7.2) como:

bel(xt) = η bel∗(xt) (7.3)

bel∗(xt) = p(zt|xt)bel(xt) (7.4)

η =
1∫

p(zt|xt, ut)bel(xt)dxt

(7.5)

Note que pela definição, tem-se
∫
bel(xt)dxt = 1, como necessário para uma

função densidade de probabilidade. A constante η garante a normalização da
função bel(xt).

As equações (7.1) e (7.2) mostram o formato geral de um estimador recur-
sivo Bayesiano. Claramente estamos distantes de um algoritmo computacional.
Faltam detalhes importantes como:

• Como é a representação computacional das probabilidades bel(xt) e bel(xt)?

• Como são calculadas as probabilidades condicionais p(xt|xt−1, ut) e p(zt|xt)?

• Como são calculadas as integrais em (7.1) e (7.5)?

No caṕıtulo 4 vimos o filtro de Kalman. Talvez você identifique algumas
similaridades entre o estimador recursivo Bayesiano e o filtro de Kalman. Com-
pare as equações (4.4) (4.5) com (7.1) e as equações (4.6), (4.7), (4.8) com (7.1).
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Figura 7.1: Robô detectando um ponto caracteŕıstico. Todas as posições ao
longo da circunferência tracejada são compat́ıveis com a observação

O filtro de Kalman é um caso particular de um estimador recursivo Bayesiano
quando as probabilidades condicionais p(xt|xt−1, ut) e p(zt|xt) são modeladas
por distribuições Gaussianas. Mostra-se neste caso que as integrais (7.1) e (7.5)
têm uma forma fechada e tanto bel(xt) quanto bel(xt) também são gaussianas,
descritas por um vetor de estado esperado e uma matriz de covariância1.

7.2 O filtro de Part́ıculas

Distribuições como a Gaussiana podem ser representadas por um conjunto fi-
nito de parâmetros, como um vetor esperado µ e uma matriz de covariância Σ.
Embora tais distribuições sejam usadas efetivamente na navegação, particular-
mente na área aerospacial, elas revelam-se problemáticas quando as incertezas
são grandes e os sensores são não-lineares. Veja por exemplo a Figura 7.1.
Ela ilustra um robô detectando um ponto caracteŕıstico no ambiente. Dada
esta observação apenas, todos os pontos sobre a circunferência pontilhada são
configurações plauśıveis para o robô, enquanto que pontos dentro ou fora da
circunferência não o são. Como representar tal distribuição de forma fidedigna
por uma Gaussiana? Ainda que você consiga representar este caso particular
imaginar por alguma distribuição paramétrica (por exemplo, envolvendo coor-
dendadas de centro e raio de circunferência), é simples arrumar outros exemplos
que cairiam fora desta distribuição.

Há no entanto representações computacionais não-paramétricas de distri-
buições. Uma delas é a do Filtro de Part́ıculas, que representa distribuições
arbitrárias por meio de amostras desta distribuição. A Figura 7.2 mostra uma
distribuição Gaussiana e 70 pontos de uma amostra da distribuição. Mostrare-
mos que é posśıvel fazer aproximações das operações de previsão e correção do
estimador Bayesiano de estado usando estas amostras.

O passo de previsão é relativamente simples. Suponha que Xt−1 é uma amos-
tra de n pontos da distribuição bel(xt−1). Então uma amostra X t da distribuição
de previsão bel(xt) pode ser obtida gerando, para cada part́ıcula xt−1 em χt−1

uma nova part́ıcula xt com a probabilidade p(xt|xt−1, ut). Note que para reali-

1Para uma excelente derivação do filtro de Kalman como estimador Bayesiano recursivo,
veja o caṕıtulo 3 de Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. 2005 Probabilistic
Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents). The MIT Press.
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Figura 7.2: Distribuição Gaussiana e uma amostra de 70 pontos.

zar este cálculo, basta ser capaz de gerar pontos aleatórios com a distribuição
de probabilidade p(xt|xt−1, ut). Este processo evita calcular explicitamente a
integral da equação (7.1). Naturalmente, quando maior n, melhor o conjunto
de pontos aproxima a distribuição bel(xt).

Para o passo de correção, vamos apresentar o algoritmo de Amostragem
por Importância. Seja Ep [f(x)] o valor esperado de uma função qualquer f(x)
quando x segue uma distribuição de densidade p(x). Sabe-se que:

Ep [f(x)] =

∫
p(x)f(x)dx

A amostragem por importância surge do seguinte problema: Suponha que
seja posśıvel calcular valores esperados arbitrários para uma distribuição dada
pela função de densidade p1(x). Deseja-se calcular um valor esperado para a
função f(x) quando x segue outra distribuição dada por p2(x).

Ora, mas:

Ep2
[f(x)] =

∫
p2(x)f(x)dx

=

∫
p1(x)

w(x)︷ ︸︸ ︷
p2(x)

p1(x)
f(x)dx

= Ep1
[w(x)f(x)]

Assim, Ep2
[f(x)] pode ser calculada como Ep1

[w(x)f(x)], onde w(x) =
p2(x)/p1(x). Esta observação nos leva à seguinte conclusão: Se p2(x) > 0 ⇒
p2 > 0 (ou seja, p1 é não-nula em todo x onde p2 é não-nula) e A = {a1, . . . an} é
uma amostra de pontos de p1, então podemos obter uma amostra de p2 sorteando
pontos de A com probabilidade w(ai)/η, com w(ai) = p2(ai)/p1(ai) e η =∑

w(ai). Melhor ainda, como é calculada uma constante de normalização, então
pode-se usar qualquer valor de w(ai) ∝ p2(ai)/p1(ai).

Vamos aplicar estes resultados para obtermos a amostra Xt da distribuição
corrigida bel(xt) a partir da amostra X t da distribuição de previsão bel(xt) e
da entrada zt. De acordo com (7.3), bel(xt) ∝ p(zt|xt)bel(xt). Ora, mas então
podemos adotar w(xt) = p(zt|xt). O passo de correção então é o seguinte: Para
cada part́ıcula xi em X t calcule w(xi) = p(zt|xi) e η =

∑
w(xi). Em seguida,

sorteie elementos de X t com probabilidade w(xi)/η. Os elementos sorteados
compõe a amostra corrigida Xt.
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Figura 7.3: Robô SPOT da Boston Dynamics equipado com LIDAR.

7.3 Sensores de campo e detecção de ćırculos

Sensores de campo (beam sensors) são sensores que irradiam alguma energia
direcional ao ambiente e detectam ecos. Exemplos de sensores de campo são
Sonares Ativos, Radares e LIDAR. A Figura 7.3 mostra um robô Spot, da Boston
Dynamics, equipado com um sensor LIDAR.

Estes sensores têm em comum a caracteŕıstica de que eles obtém apenas
uma informação de azimute (orientação) e distância até o objeto que produziu
o eco. Desta forma, a resposta destes sensores correspondem a pontos no espaço
do robô. Certamente esta é uma informação bem mais pobre do que os ricos
descritores que obtivemos na seção 6.5.

Dada a relevância destes sensores para a robótica móvel, nós vamos usar a
câmera do robô para simular um sensor de campo. Esta simulação será feita com
superf́ıcies lisas marcadas por ćırculos de diâmetro fixo. A única informação que
tais ćırculos apresentam para o robô são a sua posição relativa, assim como um
eco de um sensor de campo.

A biblioteca OpenCV possui uma função espećıfica para deteção de ćırculos
através da transformada de Hough (e alguém ainda se surpreende?).

A sua assinatura é:

cv2.HoughCircles(image , method , dp, minDist , param1 , param2 , ←↩
minRadius , maxRadius)

Onde image é a imagem em tons de cinza sobre a qual devem ser detectados
os ćırculos, method é o método a ser empregado (normalmente cv2.HOUGH GRADIENT),
dp é a resolução relativa da busca (normalmente unitária), minDist é a distância
mı́nima entre dois ćırculos distintos, param1 e param2 são parâmetros espećıficos
do método, minRadius é o raio mı́nimo do ćıruclo e maxRadius é o raio máximo
do ćırculo. A função retorna uma matriz n× 3 na qual cada linha corresponde
a um ćırculo detectado, ou None se nenhum ćırculo foi encontrado. A primeira
coluna da matriz contém as coordenadas x do centro de cada ćırculo, a segunda
coluna contém as coordenadas y e a terceira coluna contém o raio do ćırculo.

Esta função tenta encontrar contornos de ćırculos através da transformada
integral de Hough. Este método é notoriamente senśıvel a rúıdos de alta frequência,
de forma que é desejável passar um filtro na imagem

Um filtro adequado para esta tarefa é o medianBlur. A sua assinatura é:

cv2.medianBlur(img , raio)

Onde img é a imagem original, raio é o tamanho do raio da suavização a
ser aplicada na imagem (sempre um número inteiro ı́mpar).
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Tarefa: O código em https://gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502-deteccao-circulos

contém um esqueleto de um serviço que detecta ćırculos continuamente.
Ele publica os resultados através de um websocket que codifica o resul-
tado da detecção em um JSON. Este JSON tem dois campos, timestamp
que contém o momento aproximado, em nanossegundos, da detecção dos
ćırculos e coordenadas, uma matriz n × 2 com as coordenadas, no refe-
rencial do robô, dos centros de cada ćırculo detectado. O serviço publica
também uma página html que desenha os ćırculos a medida que estes são
detectados. Há também um notebook jupyter que se conecta ao serviço e
mostra em um gráfico os ćırculos detectados.

Você deve completar o código do serviço. Para tanto, você deve finalizar
os métodos init e detecta da classe Detector.

No método init você deve criar o mapa de reprojeção da imagem com-
pleta, como feito na seção 6.6. Este mapa deve corrigir a perspectiva da
imagem que a câmera captura do solo de forma que toda a imagem original
é aproveitada (você vai precisar dos parâmetros intŕınsecos e extŕınsecos de
sua câmera aqui). O parâmetro scale contém a escala dessa reprojeção,
em Pixels/mm. Este parâmetro deve ser necessariamente respeitado na
sua projeção. Você deve também inicializar a matriz que transforma co-
ordenadas da imagem em coordenadas do robô. Novamente, revise o tra-
balho feito na seção 6.6. Esta matriz deve ser armazenada no atributo
self. itrans matrix.

No método detecta você deve remapear a imagem (com o mapa calcu-
lado em init ), aplicar a ela medianBlur (use raio=5) e encontrar os
ćırculos com HoughCircles. Use nesta chamada method=cv2.HOUGH GRADIENT,
dp=1, minDist=20*self. scale, param1=100, param2=15,minRadius=self. min radius

e minRadius=self. max radius.

Teste seu código usando a imagem da Figura 7.4. O original está em
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/dots_n.pdf.

Sugestão: Teste este fluxo inicialmente em um notebook jupyter: Inicialize
o mapa de projeção, a matriz de transformação, capture uma imagem da
câmera, converta-a para tons de cinza, reprojete-a, aplique o filtro, detecte
os ćırculos e transforme as coordenadas para o espaço do robô. Quando
isso estiver funcionando no seu notebook, transfira o código relevante para
os métodos init e detecta.

7.4 Um modelo sensorial e o problema do “robô
sequestrado”

Um modelo probabiĺıstico sensorial define a probabilidade p(zt|xt) de uma dada
observação zt dado o estado do robô xt. A observação no caso estudado é um
conjunto de coordenadas dos ćırculo detectados. Estes ćırculos correspondem
a pontos do mundo real. O modelo probabiĺıstico que iremos construir irá
comparar as coordenadas dos ćırculos detectados com coordenadas conhecidas
do cenário do robô.

Em primeiro lugar, é necessário determinar o ponto nas coordenadas globais
que corresponde a cada observação. Digamos que o estado do robô xt contém

https://gitlab.uspdigital.usp.br/thiago/pmr3502-deteccao-circulos
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/dots_n.pdf
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Figura 7.4: Imagem de ćırculos para teste. Original em https://lsc.poli.

usp.br/pmr3502/dots_n.pdf. A ser reproduzido em formato A4. Cada Ćırculo
tem raio de 12mm. As coordenadas dos centros nesta orientação são (49.5; 52,5),
(49.5; 157,5), (148,5; 157,5) e (247,5; 52,5).

as coordenadas do mesmo no sistema global são rx, ry o ângulo rθ que seu eixo
longitudinal faz com o eixo global x.

Então, uma dada observação com coordenadas locais (ox, oy) se traduz para
as coordenadas globais (cx, cy) da seguinte forma:

cx = rx + ox cos rθ − oy sin rθ

cy = ry + oy cos rθ + ox sin rθ

Uma forma natural de se criar um modelo probabiĺıstico de observação é
comparar as coordenadas globais (cx, cy) com as coordenadas conhecidas do
ćırculo correspondente no mapa do ambiente (mx,my).

Vamos adotar aqui um modelo extremamente simplificado da observação, no
qual a probabilidade de uma determinada observação é uma função Gaussiana
da distância entre a observação e o ćırculo ao qual ela corresponde no mapa:

p ∝ e
− (cx−mx)2+(cy−my)2

2σ(r)2 (7.6)

Note que estamos ignorando a normalização desta função. Este é um dos
aspectos do filtro de part́ıculas, podemos usar qualquer função proporcional à
probabilidade para o cálculo dos pesos de cada part́ıcula. Vamos adotar no valor
σ(r)2 uma função da distância r da observação até o robô. Faz sentido que a
incerteza de objetos mais distantes seja maior do que a incerteza de objetos
mais próximos.

Vamos modelar esta incerteza como um termo constante somado a um termo
proporcional à distância da observação até o robô. Assim,

https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/dots_n.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/dots_n.pdf
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Figura 7.5: Duas observações (contornos) e dois ćırculos conhecidos no mapa.
Há um total de 4 posśıveis conjuntos de associações.

σ(r)2 = σ2
c + α2r2 (7.7)

Onde r2 = o2x + o2y e σc e α são constantes.
Há uma probabilidade por observação. Em um determinado instante, no

entanto, o robô captura múltiplos ćırculos. Sejam as coordenadas globais da
i-gésima observação dadas por (cxi, cyi), a correspondente distância até o robô
dada por ri e as coordenadas do correspondente ponto no mapa dados por
(mxi,myi). Então, a probabilidade de toda a observação é dada por:

p ∝ e
−

∑
i

(cxi−mxi)
2+(cyi−myi)

2

2σ(ri)
2 (7.8)

Mais uma vez, a normalização é desencessária e podemos usar o valor da
equação (7.8) diretamente no cálculo dos pesos de cada estado. Temos prati-
camente todos os elementos prontos, afinal, os valores de (cxi, cyi) podem ser
obtidos combinando-se a observação com o estado do robô e por hipótese te-
mos (mxi,myi) em um mapa previamente conhecido do ambiente. Resta no
entanto um pequeno probleminha... a que ćırculo no mapa corresponde cada
observação?

7.4.1 De volta ao problema da associação

Como observado na seção 6.4, um problema clássico em sensores de campo é
determinar a que pontos caracteŕısticos em um mapa correspondem retornos dos
sensores. Naturalmente, este problema não é tão importante quando lidamos
com descritores como os da seção 6.5, pois neste caso cada ponto caracteŕıstico
é distinto o suficiente para resolver o problema da associação. Porém, todos os
ćırculos no problema que estudaremos aqui serão idênticos.

A Figura 7.5 ilustra o problema. Há dois ćırculos observados e dois pon-
tos no mapa. Há neste caso quatro posśıveis associações, incluindo duas nas
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quais ambas as observações são associadas ao mesmo ćırculo no mapa. Embora
estes últimos cenários possam ser obviamente descartados no nosso problema,
dado o modo como a função HoughCircles trabalha, este tipo de associação
de múltiplas observações a um mesmo ponto no mapa nem sempre pode ser
prontamente descartada. De fato, é uma ocorrência comum em sensores do tipo
sonar.

A solução adotada na seção 6.4 permite a ocorrência de associações múltiplas
desta natureza. Elas só não aconteceram no exemplo daquela seção por que os
pontos caracteŕısticos estão relativamente afastados e os pontos a serem as-
sociados estão bastante próximos das suas associações corretas. Esta é uma
abordagem válida em robótica (revise as hipóteses adotadas na seção 6.4), mas
vamos adotar uma abordagem um pouco mais robusta aqui.

A proposta é construir uma associação de máxima verissimilhança que bus-
que maximizar (7.8), sujeita à restrição de que apenas uma observação pode ser
associada a cada ponto no mapa. A solução do problema de maximização não
será exata, mas consistirá em uma heuŕıstica que na maioria dos casos concretos
apresentará um equiĺıbrio raozável entre exatidão e tempo computacional.

O algoritmo, em linhas gerais, é:

1. Calcule as coordenadas globais (cxi, cyi) para cada observação, usando o
estado do robô.

2. Encontre para cada observação os n pontos mais próximos no mapa (onde
n é a quantidade de observações).

3. Calcule para cada posśıvel associação entre observação e ponto no mapa
a distância ao quadrado normalizada pela incerteza:(

(cx −mx)
2 + (cy −my)

2
)
/2σ(r)2

4. Enquanto há associações não associadas faça:

4.1. Associe a observação ainda não associada com amaior mı́nima distância
ao quadrado com o seu ponto correspondente mais próximo.

4.2. Retire este ponto da lista de posśıvels associações das demais ob-
servações.

O passo 2 parece carecer de maiores detalhes. Afinal, uma abordagem direta
pode levar a uma complexidade de O(mn), onde m é a quantidade de pontos no
mapa e n é a quantidade de observações! Há no entanto estruturas de dados es-
peciais que permitem fazer esta busca com complexidade O(n logm). Uma des-
sas é a árvore k-d, precisamente a estrutura usada por cv2.FlannBasedMatcher.
Note também que as distâncias ao quadrado normalizadas pela incerteza calcu-
ladas no passo 3 podem ser usadas para o cálculo de (7.8).

7.4.2 O curioso caso do sequestro do robô

A localização de robôs por estimadores Bayesianos Recursivos frequentemente
passa por um problema: É muito dif́ıcil modelar todos os fenômenos que podem
alterar o estado do robô. Considere por exemplo o caso de um robô aspirador
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Figura 7.6: Robô irobot Roomba série J9 (rep. de https://www.irobot.com).

de pó como o da Figura 7.6. O robô a cada instante prevê sua localização a
partir das ações de seus atuadores. Mas esta previsão não tem como considerar
um cenário em que alguém pega o robô do chão e leva-o até outro ponto. Esta
situação é conhecida em robótica móvel como o “problema do robô sequestrado”
(kidnapped robot problem).

Nestas situações, o estimador Bayesiano pode falhar, por que é posśıvel que
o suporte da distribuição de previsão bel(xt) não contenha a localização para a
qual o robô foi levado!

O filtro de part́ıculas oferece algumas respostas para este problema. Em
primeiro lugar, ele oferece um mecanismo para identificar a situação do se-
questro. Se em um determinado momento o cálculo da normalização de pesos
η =

∑
w(xi) der resultado nulo, não há observação compat́ıvel com nenhuma

hipótese de estado do robô.
Em segundo lugar, ela oferece um mecanismo para recuperação do estimador

de estado. O passo de correção tem complexidade proporcional ao número de
part́ıculas. Deste modo, um elevado número de part́ıculas pode inviabilizar a lo-
calização de Monte Carlo como ferramenta para controle do robô. A situação do
sequestro no entanto, é excepcional e é aceitável nesta circunstância interrom-
per momentaneamente a operação do robô para recuperar a localização. Assim,
o filtro de part́ıculas, mediante a detecção de um “sequestro”, pode sinalizar
a condição ao sistema de controle do robô e aplicar ao passo de correção uma
grande população de part́ıculas que cubra todo o espaço posśıvel do robô.

As Figuras 7.7, 7.8 e 7.9 mostram a solução do problema do robô sequestrado
para diferentes ambientes. Note que a Figura 7.7 apresenta um cenário similar
ao da Figura 7.1, no qual a distribuição de configurações posśıveis descreve uma
circunferência ao redor do ponto de referência. De forma similar, a solução
do problema da Figura 7.8 também tem uma ambiguidade que é corretamente
capturada pela população de part́ıculas corrigida. Finalmente, o problema da
Figura 7.9 não apresenta ambiguidade, fato refletido no agrupamento de todas
as part́ıculas corrigidas.

Tarefa:

Implemente o algoritmo de cáculo de pesos do Filtro de Part́ıculas para a
Localização. Você deve usar a seguinte assinatura:

def calc_w(estado , obs , knnmatcher , sigma2 , alpha_r2):

Onde estado é um vetor com 3 componentes com o estado presumido do
robô. A primeira componente é a coordenada global x, a segunda é a co-
ordenada global y e a terceira é o ângulo do seu eixo x com o eixo x global.

https://www.irobot.com
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(a) Robô em cenário com um
ponto.
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Figura 7.7: Solução do problema do “Robô sequestrado” com um ponto de
referência.

(a) Robô em cenário com dois
pontos.
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Figura 7.8: Solução do problema do “Robô sequestrado” com dois pontos de
referências.

(a) Robô em cenário com dois
pontos.
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(b) Solução do problema

Figura 7.9: Solução do problema do “Robô sequestrado” com três pontos de
referências.
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Figura 7.10: Imagem com um ponto de referência. Original em https://lsc.

poli.usp.br/pmr3502/drawing_1.pdf. A ser reproduzida em formato A4.

Use miĺımetros e radianos para as unidades. obs é um vetor de coordena-
das no sistema local do robô com as coordenadas do centro de cada ćırculo
detectado. knnmatcher é um objeto do tipo cv2.FlannBasedMatcher que
recebeu o mapa com as coordenadas de cada ćırculo no ambiente. sigma2
é o valor da constante σ2

c na equação 7.7. alpha r2 é o valor da constante
alpha na equação 7.7. Use o método knnMatch para obter os n pontos
mais próximos de cada observação e aplique o algoritmo de associação
como tal descrito na seção 7.4.1 para calcular o peso total do estado.

Reproduza os resultados das Figuras 7.7, 7.8 e 7.9. As imagens empregadas
nestes testes são as mesmas das Figuras 7.10, 7.11 e 7.12. Para o cenário
com 1 ponto de referência, use as coordenadas (0, 0). Para o cenário com
2 pontos de referência, use as coordenadas (0, 297/6) e (0,−297/6). Para
o cenário com 3 pontos de referência, use as coordenadas (0, 0), (105, 99)
e (105,−99).
Inicialize a população de part́ıculas com 20000 part́ıculas com distribuição
uniforme em −200 a 200 para x e y e 0 a 2π para a orientação do robô.

Use 20 como σ2
c (corresponde a 1/3 do raio do ćırculo ao quadrado somado

a 2 pixels ao quadrado). Use 0, 012 como alpha.

Detecte os centros dos ćırculos usando o serviço de deteção de ćırculos
que você construiu na seção 7.3. Amostre uma nova população de 10000
part́ıculas usando os pesos que você calculou (Sugestão: Use a função
numpy.random.choice do pacote numpy).

Mostre os resultados sobrepostos ao mapa do cenário.

https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/drawing_1.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/drawing_1.pdf


CAPÍTULO 7. LOCALIZAÇÃO COMMAPADE AMBIENTE CONHECIDO121

Figura 7.11: Imagem com dois pontos de referência. Original em https://lsc.

poli.usp.br/pmr3502/drawing_s.pdf. A ser reproduzida em formato A4.

Figura 7.12: Imagem com três pontos de referência. Original em https://lsc.

poli.usp.br/pmr3502/drawing_3.pdf. A ser reproduzida em formato A4.

https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/drawing_s.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/drawing_s.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/drawing_3.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/drawing_3.pdf
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7.5 Um modelo cinemático de segunda ordem
para o robô

Recapitulando o visto na seção 7.2, o modelo dinâmico probabiĺıstico do nosso
robô descreve uma densidade de probabilidades de transição do estado xt−1

para o estado xt condicionada à ação ut. Esta probabilidade é denotada como
p(xt|xt−1, ut).

Como visto na seção 7.2, o passo de previsão do filtro de part́ıculas consiste
em sortear, para cada part́ıcula da distribuição de bel(xt−1), uma nova part́ıcula
de acordo com o estado e a ação do robô, seguindo a densidade de probabilidades
p(xt|xt−1, ut).

Nós não constrúımos um modelo exato de evolução do robô a partir dos co-
mandos dos motores2. A realidade é que o rúıdo aleatório causado pelo atrito
seco nos redutores dos motores do nosso robô reduz significativamente a uti-
lidade de tal modelo. Vários robôs são dotados de sensores de rotação (como
encoders) nas rodas que mitigam os problemas de rúıdo no acionamento, infe-
lizmente, nosso robô não possui tais sensores.

Por outro lado, nós dispomos de uma unidade inercial, capaz de medir ace-
lerações e rotações nos 3 eixos. Este é um bom momento para revisar o conteúdo
do caṕıtulo 3, pois usaremos os sinais da unidade inercial para estimar a ação
realizada sobre o robô a cada instante. De fato, esta é uma abordagem similar à
usada na seção 4.6, em que usamos a medição dos giroscópios como estimativa
de ação (de modo que talvez seja uma boa ideia revisar também o caṕıtulo 4...).

Há uma particularidade nesta abordagem: Normalmente, modelos cinemáticos
de robôs terrestres sobre rodas consideram apenas a posição e orientação do
robô. Isso se dá por que em geral a potência do acionamento de robôs sobre
rodas é tal que pode, de um instante de controle a outro, pode fazer a energia
cinética do robô mudar radicalmente. Em outras palavras, é posśıvel a um robô
sobre mudar completamente a sua velocidade de um instante a outro. Assim,
a hipótese de que um estado com apenas posições seja Markoviano é razoável
nestes casos, pois a velocidade do robô em um instante é condicionalmente in-
dependente da velocidade do instante anterior quando se sabe a ação imposta
sobre o robô3. Nós não temos, no entanto, acesso direto às ações do robô. A
unidade inercial captura apenas acelerações e velocidade angular do robô.

Neste caso, precisamos incorporar ao estado do robô também a sua veloci-
dade, fazendo com que o nosso modelo seja um modelo de segunda ordem (pois
a aceleração corresponde à segunda derivada das variáveis de posição). Embora
menos comum para robôs móveis, tais modelos são tradicionais na área aeros-
pacial. A área aerospacial tradicionalmente constrói modelos que incorporam
3 posições, 3 orientações, 3 velocidades e às vezes, até mesmo 3 velocidades
angulares. Iremos fazer algo bem mais simples aqui.

A Figura 7.13 mostra o modelo do robô como uma part́ıcula puntual. O robô
possui um sistema de coordenadas local (x′, y′) e há também o sistema global
de coordenadas (x, y). Os eixos locais fazem um ângulo θ com os eixos globais.

O estado do robô será determinado pelo vetor [x, y, θ, vx, vy], onde x, y são
as posições do robô no sistema global de coordenadas, θ é a orientação relativa

2Como você construiria tal modelo?
3Há casos de robôs com rodas para os quais esta hipótese não é aceitável. É o caso, por

exemplo, de carros autômatos, que não podem mudar de velocidade instantaneamente.
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Figura 7.13: Robô e sistemas de coordenadas local (x′, y′) e global (x, y).

do robô e vx, vy são as componentes da velocidade do robô no sistema global,
tais que:

vx =
dx

dt
(7.9)

vy =
dy

dt
(7.10)

A ação sobre o robô, tal como medida pela IMU, é dada pelo vetor [ax′ , ay′ , ω],
onde ax′ é a aceleração medida na direção x′, ay′ é a aceleração medida na
direção y′ e ω é a velocidade angular do robô (que é coincidente nos dois siste-
mas de coordenadas).

A transformação das acelerações locais para acelerações globais é:

ax = ax′ cos θ − ay′ sin θ (7.11)

ay = ay′ cos θ + ax′ sin θ (7.12)

Assim temos:

d

dt
vx = ax′ cos θ − ay′ sin θ (7.13)

d

dt
vy = ax′ cos θ − ay′ sin θ (7.14)

(7.15)

O sistema de controle do robô considera o estado em instantes discretos
(. . . , ti−1, ti, ti+1, . . .). No i-gésimo instante, o estado do robô é dado pelo vetor
[xi, yi, θi, vxi, vyi]. A ação, tal como medida pela IMU, é dada por [ax′ i, ay′

i, ωi].
Digamos que entre ti−1 e ti passa-se um intervalo ∆ti.

Vamos adotar a hipótes de que durante o intervalo ∆t as ações [ax′ , ay′ , ω]
mantém-se constantes.

Dentro destas hipóteses, temos para instantes t entre ti−1 e ti:

θ(t) = θi−1 + ωi(t− ti−1) (7.16)

Em t = ti = ti−1 +∆ti, vale:
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θi = θi−1 + ωi∆ti (7.17)

A equação (7.17) nos dá a lei de evolução para o estado θi dado o valor do
estado no instante anterior, a ação tal como medida pela IMU ωi e o intervalo
de tempo ∆ti

4.
Vamos determinar uma lei similar para as velocidades (vx, vy). Integrando-se

(7.13) e (7.14) temos:

vx(t) = vxi−1 +

∫ t

ti−1

ax′ i cos θ(τ)− ay′
i sin θ(τ)dτ (7.18)

vy(t) = vyi−1 +

∫ t

ti−1

ay′
i cos θ(τ) + ax′ i sin θ(τ)dτ (7.19)

(7.20)

Substituindo-se (7.16) e calculando-se as integrais, temos:

vx(t) = vxi−1 +
ax′ i (sin θ(t)− sin θi−1) + ay′

i (cos θ(t)− cos θi−1)

ωi
(7.21)

vy(t) = vyi−1 +
ay′

i (sin θ(t)− sin θi−1)− ax′ i (cos θ(t)− cos θi−1)

ωi
(7.22)

Em t = ti = ti−1 +∆ti,

vxi = vxi−1 +
ax′ i (sin θi − sin θi−1) + ay′

i (cos θi − cos θi−1)

ωi
(7.23)

vyi = vyi−1 +
ay′

i (sin θi − sin θi−1)− ax′ i (cos θi − cos θi−1)

ωi
(7.24)

Onde θi pode ser calculado a partir de ∆ti e ωi como descrito na equação
(7.17).

Se definirmos:

axi = ax′ i cos θi − ay′
i sin θi (7.25)

ayi = ay′
i cos θi + ax′ i sin θi (7.26)

e

ax
∗
i = ax′ i cos θi−1 − ay′

i sin θi−1 (7.27)

ay
∗
i = ay′

i cos θi−1 + ax′ i sin θi−1 (7.28)

Então

4Sim, o resultado é trivial, mas vamos ver adiante como leva a resultados mais complexos.
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vxi = vxi−1 +
ayi − ay

∗
i

ωi
(7.29)

vyi = vyi−1 −
axi − ax

∗
i

ωi
(7.30)

Há uma aparente indeterminação quando ωi = 0. Note no entanto que:

lim
ωi→0

vxi = vxi−1 + (ax′ i cos θi − ay′
i sin θi)∆ti = vxi−1 + axi∆ti (7.31)

lim
ωi→0

vyi = vyi−1 + (ay′
i cos θi + ax′ i sin θi)∆ti = vyi−1 + ayi∆ti (7.32)

Finalmente podemos modelar a evolução de x(t), y(t) integrando-se (7.9),
(7.10):

x(t) =xi−1 + vxi−1(t− ti−1) (7.33)

+

∫ t

ti−1

ax′ i (sin θ(τ)− sin θi−1) + ay′
i (cos θ(τ)− cos θi−1)

ωi
dτ

y(t) =yi−1 + vyi−1(t− ti−1) (7.34)

+

∫ t

ti−1

ay′
i (sin θ(τ)− sin θi−1)− ax′ i (cos θ(τ)− cos θi−1)

ωi
dτ

Substituindo-se (7.16) e calculando-se as integrais, temos:

x(t) =xi−1 + (t− ti−1)

(
vxi−1 −

(
ay′

i cos θi−1 + ax′ i sin θi−1

)
ωi

)
(7.35)

+
ax′ i(cos θi−1 − cos θ(t))− ay′

i(sin θi−1 − sin θ(t))

ω2
i

y(t) =yi−1 + (t− ti−1)

(
vyi−1 +

(
ax′ i cos θi−1 − ay′

i sin θi−1

)
ωi

)
(7.36)

+
ay′

i(cos θi−1 − cos θ(t)) + ax′ i(sin θi−1 − sin θ(t))

ω2
i

Em t = ti = ti−1 +∆ti,

xi =xi−1 +

(
vxi−1 −

(
ay′

i cos θi−1 + ax′ i sin θi−1

)
ωi

)
∆ti (7.37)

+
ax′ i(cos θi−1 − cos θi)− ay′

i(sin θi−1 − sin θi)

ω2
i

yi =yi−1 +

(
vyi−1 +

(
ax′ i cos θi−1 − ay′

i sin θi−1

)
ωi

)
∆ti (7.38)

+
ay′

i(cos θi−1 − cos θi) + ax′ i(sin θi−1 − sin θi)

ω2
i
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Ou, usando as definições de axi, ayi, ax
∗
i , ay

∗
i ,

xi =xi−1 +

(
vxi−1 −

ay
∗
i

ωi

)
∆ti +

ax
∗
i − axi
ω2
i

(7.39)

yi =yi−1 +

(
vyi−1 +

ax
∗
i

ωi

)
∆ti +

ay
∗
i − ayi
ω2
i

(7.40)

Novamente, a indeterminação para ωi = 0 é resolvida observando-se que:

lim
ωi→0

xi = xi−1 + vxi−1∆ti + (ax′ i cos θi − ay′
i sin θi)

∆t2i
2

(7.41)

= xi−1 + vxi−1∆ti + axi
∆t2i
2

lim
ωi→0

yi = yi−1 + vyi−1∆ti + (ay′
i cos θi + ax′ i sin θi)

∆t2i
2

(7.42)

= yi−1 + vyi−1∆ti + ayi
∆t2i
2

Vamos agrupar alguns elementos em comum nestas expressões para simpli-
ficá-las. Adotando-se

dxi = (axi − ax
∗
i )/wi (7.43)

dyi = (ayi − ay
∗
i )/wi (7.44)

então,

vxi = vxi−1 + dyi (7.45)

vyi = vyi−1 − dxi (7.46)

xi = xi−1 +

(
vxi−1 −

ay
∗
i

ωi

)
∆ti −

dxi
ωi

(7.47)

yi = yi−1 +

(
vyi−1 +

ax
∗
i

ωi

)
∆ti −

dyi
ωi

(7.48)

Note que finalmente, se incorporarmos ao vetor que representa o estado
também os valores de cos θi e sin θi, então estes valores só precisam ser calcula-
dos uma vez por estado (naturalmente, estas variáveis são redundantes com a
variável θi).

Estes modelos de evolução são determińısticos, ou seja, dado um estado
[xi−1, yi−1, θi−1, vxi−1, vyi−1] e uma ação [ax′ i, ay′

i, ωi], produz um único valor
de [xi, yi, θi, vxi, vyi].

Este é, obviamente, um cenário irreal, pois em primeiro lugar, a hipótese de
que as ações mantêm-se constantes durante o intervalo de controle é falsa. Ade-
mais, as ações [ax′ i, ay′

i, ωi] são desconhecidas, o que se tem é uma estimativa
das mesmas medida pela IMU.

Vamos incorporar incertezas ao modelo. O efeito da aproximação das ações
por constantes pode ser modelado por um rúıdo aleatório gaussiano somado às
variáveis (xi, yi) (este efeito é menos pronunciado nas demais variáveis). Este
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rúıdo tem média nula e desvio padrão β∆t para ambas as variáveis onde β é
uma constante. O efeito da incerteza na medição da IMU consiste em modificar
as ações [ax′ i, ay′

i, ωi] usadas no cálculo do estado somando a elas 3 rúıdos
aleatórios Gaussianos de média Nula e desvios padrão constantes σx′ , σy′ , σω.

O processo completo para sortear uma part́ıcula [xi, yi, θi, vxi, vyi] dado o es-
tado [xi−1, yi−1, θi−1, vxi−1, vyi−1], uma leitura de ação [ax′ i, ay′

i, ωi], intervalo
de tempo ∆i e parâmetros de incerteza β, σx′ , σy′ , σω é:

1. Perturbe as ações fazendo:

ax′ i ← ax′ i +N (0, σx′)

ay′
i ← ay′

i +N (0, σy′)

ωi ← ωi +N (0, σω)

2. Calcule θi a partir de θi−1, ωi,∆ti de acordo com (7.17).

3. Calcule axi, ayi de acordo com (7.25), (7.26).

4. Se |ωi| < ϵ:

4.1. Calcule vxi, vyi de acordo com (7.31), (7.31).

4.2. Calcule xi, yi de acordo com (7.41), (7.42).

Senão:

4.1. Calcule ax
∗
i , ay

∗
i de acordo com (7.27), (7.28).

4.2. Calcule dxi, dyi de acordo com (7.43), (7.44).

4.3. Calcule vxi, vyi de acordo com (7.45), (7.46).

4.4. Calcule xi, yi de acordo com (7.47), (7.48).

5. Perturbe o estado obtido fazendo:

xi ← xi +N (0, β∆ti)

yi ← yi +N (0, β∆ti)

A constante ϵ é um termo que contorna problemas de condicionamento
numérico no cálculo do estado quando o valor absoluto de ωi é muito baixo.
Este procedimento produz um novo estado aleatório, incorporando o modelo
cinemático de segunda ordem e o modelo probabiĺıstico de incertezas.

A Figura 7.14 demonstra a aplicação do modelo em um grupo de 20 part́ıculas.
O estado inicial deste exemplo é dado por:

x0 = 0

y0 = −10
θ0 = 0

vx0 = 5π/4

vy0 = 0

As ações medidas pela IMU em todos os instantes são:
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Figura 7.14: Evolução de um conjunto de part́ıculas.

ax′ i = 0

ay′
i = 5π2/32

ωi = pi/8

As constantes de incerteza são:

β = 0

σx′ = 1/4

σy′ = 1/4

σω = 1/64

O valor de ϵ adotado foi de 0,0001. Como se vê nos resultados, as part́ıculas
descrevem meio arco de circunferência ao redor do ponto 0, 0. As incertezas se
acumulam causando a dispersão das part́ıculas.

Tarefa:

Implemente o algoritmo de sorteio de part́ıculas. Use a seguinte assina-
tura:

def novo_estado(estado , acao , deltat , beta , sigmax , sigmay , ←↩
sigmaw , epsilon):
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Onde estado é um vetor com as 5 componentes [xi−1, yi−1, θi−1, vxi−1, vyi−1],
acao é um vetor com as medidas [ax′ i, ay′

i, ωi], deltat é o intervalo de
tempo ∆i, beta é o parâmetro β, sigmax, sigmay e sigmaw são respecti-
vamente σx′ , σy′ e σω.

Sugestão: use a função np.random.normal para sortear variáveis aleatórias
Gaussianas.

Teste o seu código com valores nulos para β, σx′ , σy′ e σω. Segue-se alguns
valores de exemplo:

1. Estado inicial: [0, 0, 0, 0, 0].

Medida da ação: [1, 0, 0].

∆t: 1

Estado final: [1/2, 0, 0, 1, 0].

2. Estado inicial: [0, 0, π/2, 0, 0].

Medida da ação: [0, 1, 0].

∆t: 1

Estado final: [−1/2, 0, π/2,−1, 0].
3. Estado inicial: [0, 0, 0, 1, 0].

Medida da ação: [0, 1, 1].

∆t: π/2

Estado final: [1, 1, π/2, 0, 1].

Reproduza os resultados da Figura 7.14.

7.6 Juntando tudo: A localização de Monte Carlo

O uso t́ıpico da localização de Monte Carlo é a execução embarcada no próprio
robô, para oferecer feedback de controle de posição e trajetória ao mesmo.
Antes disso, no entanto, vamos implementar uma versão offline, com dados
pré-coletados. Esta abordagem vai simplificar a depuração e permitir uma ex-
ploração mais detalhada do funcionamento do algoritmo do que uma versão
executada no robô.

7.6.1 Coletando os dados e o problema da sincronia

Você completou na seção 7.3 um serviço que detecta ćırculos. Observe que
este serviço envia, além das coordenadas dos ćırculos, um contador em nano-
seegundos que indica o momento em que a imagem da qual foram extráıdas as
coordenadas foi coletada. Se você fizer alguns testes, vai descobrir que entre
o momento em que a câmera capturou a imagem e as coordenadas finalmente
foram enviadas, podem passar-se até 120 milissegundos5! A latência na cap-
tura de dados da unidade inercial é muito menor, frequentemente inferior a 1
milissegundo.

De fato, vamos verificar isso agora.

5Curiosamente, apenas parte deste atraso é causado pelo processo de detecção de ćırculos.
Câmeras USB têm naturalmente latência elevada.
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Tarefa: O código a seguir conecta-se simultaneamente aos serviços de coleta
de ćırculos e ao serviço que publica dados da IMU, descrito na seção 4.2:

import asyncio

import websockets

import json

endereco_robo =" localhost" # Substitua pelo endereco do ←↩
seu robo

porta_servico_circulos ="8087"

porta_servico_imu =1234

async def mostra_circulos ():

async with websockets.connect(f"ws://{ endereco_robo }:{←↩
porta_servico_circulos }/ wsctrl ") as websocket:

while True:

await websocket.send("ack")

dados = json.loads(await websocket.recv())

cc = ""

for x, y in dados[" coordenadas "]:

cc = f"{cc},{x},{y}"

print(f"{dados[’timestamp ’]},c,{cc}")

async def mostra_imu ():

reader , writer = await asyncio.open_connection(←↩
endereco_robo , porta_servico_imu)

while True:

data = await reader.read (24)

ax = int.from_bytes(data [0:2] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

ay = int.from_bytes(data [2:4] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

az = int.from_bytes(data [4:6] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

wx = int.from_bytes(data [6:8] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

wy = int.from_bytes(data [8:10] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

wz = int.from_bytes(data [10:12] , byteorder=’big ’, ←↩
signed=True)

t = int.from_bytes(data[-8:], byteorder=’little ’, ←↩
signed=False)

print(f"{t},i,{ax},{ay},{az},{wx},{wy},{wz}")

async def main():

await asyncio.gather(mostra_circulos (), mostra_imu ())

return

if __name__ == ’__main__ ’:

asyncio.run(main())

Atenção: A taxa de amostragem padrão da IMU é de 50Hz, que é um
pouco excessiva para esta aplicação. Vamos modificá-la para 20Hz. Para
tanto, antes de ativar o serviço que coleta dados da IMU, execute o se-
guinte comando:

echo 20 > /sys/bus/iio/devices/iio\: device0/←↩
sampling_frequency

Execute o serviço de deteção de ćırculos. Use como escala 2mm/Pixel,
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definida com o parâmetro -t. Execute o serviço de coleta de dados da
IMU (especifique o nome de rede do robô neste último com o parâmetro
-e).

Execute o programa acima. Ajuste o código se necessário. O programa
mostra uma linha de texto para cada coleta de dados, com campos separa-
dos por v́ırgulas. O primeiro campo é sempre o marco temporal da coleta,
em nanossegundos (10−9s). O segundo campo é o caractere i para coletas
de IMU, ou o caractere c para coletas da câmera. Em coletas da IMU,
os campos subsequentes são, respectivamente, as acelerações em x, y, z
e as velocidades angulares em x, y, z no referencial da IMU. Em coletas
da câmera, os campos subsequentes são as coordenadas x, y do centro do
ćırculo detectado no referencial do robô, do modo que você construiu na
seção 7.3.

O programa irá rodar até ser interrompido. Colete ao menos 30 amostras.
Observe que na transição entre uma coleta de IMU e uma coleta de câmera,
o marco temporal diminui, evidenciando o atraso no processamento de
v́ıdeo. Qual o decréscimo médio do marco temporal na transição entre
uma coleta de IMU e uma coleta de câmera? Compare este valor com
o valor lag exibido pelo serviço de detecção de ćırculos. Em média, há
quantas amostras de IMU para quantas amostras da câmera? Compare
este resultado com o valor FPS (quadros por segundo) exibido pelo serviço
de detecção de ćırculos (lembre-se que a frequência de amostragem da
IMU é de 20 amostras por segundo).

Há algumas implicações no que foi mostrado aqui. Em primeiro lugar, vamos
revisar o que foi discutido nas seções 7.2 e 7.1. O comportamento tradicional do
filtro de part́ıculas, e de estimadores Bayesianos em geral, consiste em alternar
perfeitamente passos de previsão e correção.

No nosso caso, um passo de previsão processa dados da IMU e um passo
de correção processa dados da câmera. Imediatamente percebemos que a al-
ternância perfeita entre correção e previsão é imposśıvel, pois a frequência de
produção destes dados é diferente (e estas coletas são completamente asśıncronas).
Vamos adotar uma abordagem ligeiramente diferente aqui. A cada leitura de
IMU recebida, será executado um passo de previsão. A cada leitura de câmera
recebida, será executado um passo de correção. Isso significa que em alguns
casos, será executado mais de um passo de previsão consecutivo. Isso não altera
as propriedades matemáticas do filtro.

Outro problema, mais severo, é o do sincronismo. Para que o filtro funcione,
é necessário processar os dados na ordem em que foram coletados. O atraso
no v́ıdeo implica que esta ordem é diferente da ordem de recepção dos dados.
Uma posśıvel solução para isso é manter um histórico temporal da população de
part́ıculas e aplicar o passo de correção às part́ıculas antigas que correspondem
ao momento em que a imagem da câmera foi coletada. Vamos no entanto adotar
uma solução mais simples aqui, a de reordenar as entradas.

Esta abordagem é de fato trivial nesta versão offline da localização de Monte
Carlo. Basta ordenar as entradas de acordo com o campo temporal em ordem
crescente.
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7.6.2 Coleta de dados para a Localização Offline

Vamos processar uma coleta de dados e estimar a partir desta a trajetória do
robô. Para tanto precisamos de um ambiente com ćırculos de coordenadas
conhecidas. O apêndice III contém instruções para construir um ambiente assim.

Prepare o ambiente e posicione o robô próximo do centro do mesmo. Ative
os serviços de detecção de ćırculos (use uma escala de 2mm/Pixel neste!) e de
publicação dos dados da IMU. Lembre-se de mudar a frequência de amostragem
da IMU para 20Hz (vide seção anterior). Execute o programa de coleta de dados
e redirecione sua sáıda para um arquivo.

Como observado no caṕıtulo 4, o v́ıes da IMU pode mudar ao longo do
tempo. Assim, mantenha o robô imóvel durante ao menos 30 segundos para
coletar dados de calibração da IMU. Em seguida, conduza o robô em baixa
velocidade por uma trajetória reconhećıvel sobre o mapa (trajetórias fechadas
são desejáveis para avaliação posterior). Encerre a coleta com o robô parado.

7.6.3 Processamento de dados da Localização Offline

Abra o arquivo com a coleta de dados. Sugestão: A classe csv.reader, cons-
trúıda com a opção quoting=csv.QUOTE NONNUMERIC, é capaz de processar as
linhas do arquivo tais como gravado pelo programa de coleta de dados. Fi-
que atento para o fato de que as linhas do arquivo são inerententemente hete-
rogêneas. Não só as coletas de câmera têm uma quantidade variável de campos
(que dependem da quantidade de ćırculos identificados), mas elas também estão
intercaladas por coletas de IMU. Pode ser interessante converter cada linha de
arquivo em objetos de classes distintas, uma para cada tipo de entrada. A lista-
gem a seguir contém a definição das classes IMUData e CameraData, bem como
do método dataFromRow:

class IMUData ():

def __init__(self , csvrow):

self.t = csvrow [0]

self.a = np.float32(csvrow [2:5])

self.w = csvrow [5:8]

class CameraData ():

def __init__(self , csvrow):

self.t = csvrow [0]

coord = csvrow [2:]

l = len(coord)

self.c = np.float32(coord)

self.c = self.c.reshape ((l//2 ,2))

def dataFromRow(csvrow):

if row[1]==’i’:

return IMUData(csvrow)

else:

return CameraData(csvrow)

O método dataFromRow cria, a partir de uma linha do leitor csv.reader,
um objeto ou do tipo IMUData ou do tipo CameraData, dependendo do tipo de
dados ao qual corresponde a leitura. Ambos os objetos possuem o atributo t,
que corresponde ao instante da coleta da entrada. O objeto IMUData possui os
atributos a, um vetor tridimensional com o bruto da aceleração, e o atributo
w, um vetor tridimensional com o valor bruto da velocidade angular. O objeto
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Figura 7.15: Solução do problema do robô sequestrado evidenciando um pro-
blema de calibração da câmera.

CameraData possui o atributo c, uma matriz n×2 com as coordenadas do centro
de cada ćırculo detectado.

Se leituras é uma lista com objetos do tipo IMUData e CameraData, então
a invocação do método leituras.sort(key=lambda l: l.t) ordena a lista
em ordem crescente do campo t.

Naturalmente, esta é uma sugestão, use a abordagem que achar mais con-
fortável para processar a coleta de dados e ordená-la em ordem crescente de
instante de captura.

A reconstrução da trajetória tem 3 fases:

1. Calibração da IMU: Use as 500 primeiras leituras da IMU, corresponden-
tes a 25 segudos do robô em repouso, para encontrar o valor médio da
aceleração e velocidade angular brutos. Este valor será usado como viés
para corrigir as leituras da IMU.

2. Localização Inicial: Use a primeira leitura da câmera após 25 segundos
para encontrar a posição inicial do robô. Aplique o algoritmo de recu-
peração de posição do problema do “robô sequestrado”.

3. Reconstrução da Trajetória: Para cada leitura de IMU, aplique o algoritmo
de previsão. Para cada leitura da câmera, aplique o algoritmo de correção.

Mais alguns detalhes:

• No modelo de medição use 8 como σ2
c (corresponde a 1/6 do raio do ćırculo

ao quadrado somado a 2 pixels ao quadrado). Use 0, 012 como alpha.

• Para resolver o problema do robô sequestrado, use 40000 part́ıculas com
coordenadas x e y uniformemente distribúıdas entre 0 e 1100, e θ entre 0
e 2π.

• Verifique a calibração da sua câmera! Uma sugestão para isso é sobre-
por a imagem do mapa à dos ćıculos detectados tranformados segundo a
part́ıcula de maior peso obtida na solução do problema do robô seques-
trado. A Figura 7.15 mostra uma situação de parâmetros extŕınsecos
errados de uma câmera.
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Figura 7.16: Robô sobre mapa com coordenadas conhecidas.

• Você deve converter os valores brutos de aceleração e velocidade angular
para acelerações nos eixos x, y do robô e velocidade angular no eixo z do
robô. Para tanto subtraia dos valores brutos os valores de viés calculados
na primeira etapa (note que isso irá compensar também o efeito médio da
aceleração da gravidade). Em seguida multiplique cada aceleração pelos
ganhos calculados na seção 3.3. Finalmente, aplique a transformação de
coordenadas determinada na seção 4.3.2. Atenção para as unidades! Note
que na seção 4.3.2 fizemos cálculos em m/s2. Aqui é melhor usar mm/s2.

• Para a reconstrução de trajetória use 100 part́ıculas, sorteadas a partir das
part́ıculas geradas na solução do problema do robô sequestrado, usando
os pesos calculados naquela etapa.

• Use a variação do atributo t entre capturas de dados da IMU como valor de
∆i. Lembre-se que este valor está em nanossegundos e deve ser convertido
para segundos.

• Você vai precisar dos parâmetros σx′ , σy′ , σω e β no modelo de previsão.
Infelizmente a estimativa de rúıdo da IMU não é útil aqui para determinar
valores de σx′ , σy′ . A realidade é que imperfeições no solo são a principal
fonte de rúıdo. Deste modo, use 2% da aceleração da gravidade, ou seja,
196mm/s2, como valor de σx′ , σy′ . Para σω, use 10−4rad/s. Para β, use
1mm/s.

• Na correção, verifique a soma total dos pesos! Uma soma nula indica um
robô perdido. Se isso acontecer, há um problema, seja no processamento
de dados, seja na coleta.

• A cada processamento, determine o valor médio das part́ıculas e adicione-o
a uma sequência. Ao final do processamento, mostre a trajetória plotando
as duas primeiras componenentes de cada elemento desta sequência.

A Figura 7.16 mostra a operação do robô sobre o mapa descrito no Anexo
III. A trajetória reconstrúıda, tal como descrito anteriormente, pode ser vista
na Figura 7.17.



CAPÍTULO 7. LOCALIZAÇÃO COMMAPADE AMBIENTE CONHECIDO135

0 200 400 600 800 1000 1200

0

200

400

600

800

1000

1200

Figura 7.17: Trajetória reconstrúıda do Robô.



Anexo I

Manual de Montagem da
Plataforma Falcon

O documento que se segue é uma reprodução — devidamente autorizada pelo
fabricante — do “Manual de Montagem” da Plataforma Falcon pela RoboCore
Robótica e Automação.

A versão reproduzida é a versão 1.2, tal como obtida da página da própria
RoboCore pela url https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/robocore-lojavirtual/
582/manual_falconv1.2.pdf. Recomenda-se consultar a página da empresa
para verificar novas versões em https://www.robocore.net.
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L9110 2-CHANNEL MOTOR DRIVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

 

The L9110S 2-Channel motor driver module is a compact board that can be used 

to drive small robots. This module has two independent motor driver chips which can 

each drive up 800mA of continuous current. The boards can be operated from 2.5V to 

12V enabling this module to be used with both 3.3V and 5V microcontrollers. 

 

A set of female header pins is used to connect this module to a microcontroller. 

The motors are attached via two sets of screw terminals. 

 

A PWM Pulse Width Modulation signal is used to control the speed of a motor 

and a digital output is used to change its direction. This module can also be used to 



drive a single four line two phase stepper motor. Four holes make this board easy to 

mount onto your robot or other project. 

 

Specifications 

 

 On-board 2 L9110 motor control chip 

 Module can be driven by two dc motors at the same time or one phase 4 line 2 

type stepping motor 

 Input voltage: 2.5-12V DC 

 Each channel has a continuous output current 800 ma 

 PCB Size: 29.2mm x 23mm 

 

Pin Configuration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. B-IA: Motor B Input A 

2. B-IB: Motor B Input B 

3. GND: ground 

4. VCC: 2.5V-12V DC 

5. A-IA: Motor A Input A 

6. A-IB: Motor B Input B 

 

 

1 
2 

3 
4 

5 
6 



Schematic Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sample Sketch 

 

const int AIA = 3; 
const int AIB = 4; 
const int BIA = 5; 
const int BIB = 6; 
  
byte speed = 255 
  
void setup() { 
  pinMode(AIA, OUTPUT); 
  pinMode(AIB, OUTPUT); 
  pinMode(BIA, OUTPUT); 
  pinMode(BIB, OUTPUT); 
} 
 void loop() { 
  forward();  
  delay(2000); 
  backward(); 
  delay(2000); 
} 



L9110 Motor control driver chip 

地址：深圳市南山区南油立交创世纪滨海花园 4 栋 6D 邮编：518054 
6965868 FAX:0755-26549868 Http://www.asic.net.cn Email: Sales@asic.net.cn 

 

 
TEL:0755-2 

No. Symbol Function 

1 OA A road output pin 

2 VCC Supply Voltage 

3 VCC Supply Voltage 

4 OB B output pin 

5 GND Ground 

6 IA A road input pin 

7 IB B input pin 

8 GND Ground 
 

 
Features: 

Low quiescent current; 
Wide supply voltage range: 2.5V-12V; 
800mA continuous current output capability per 
channel; 
Lower saturation voltage; 
 TTL / CMOS output level compatible, and can be 
directly connected to the CPU; 
Output built-in clamp diodes for inductive load; 
Integrated control and drive into a monolithic IC; 
With pin high-voltage protection function; 
Operating temperature: 0 ℃ -80 ℃. 

 
Description： 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DP Suffix plastic package (DIP8) 

 

 
 
 
 
 
 
SO Suffix plastic package (SOP8) 

L9110 The ASIC device control and drive motor design two-channel push-pull power amplifier 
discrete circuits integrated into a monolithic IC, peripheral devices and reduce the cost, improve the 
reliability of the whole. This chip has two TTL / CMOS compatible with the level of the input, with good 
resistance; two output terminals can directly forward and reverse movement of the drive motor, it has a 
large current driving capability, each channel through 750 ~ 800mA of continuous current, peak current 
capability up to 1.5 ~ 
2.0A; while it has a low output saturation voltage; built-in clamp diode reverse the impact of the current 
release inductive load it in the drive relays, DC motors, stepper motor or switch power tube use on safe and 
reliable. L9110 is widely used in toy car motor drives, stepper motor drive and switching power tube circuit. 

 
Pin definitions: 

 
 
             Device pins Figure 
 
OA GND 

 
VCC 

VCC 

OB 

IB 

IA 

GND 
 
 
 
 
 
 

 Test conditions： Vcc =9V , Iout =750mA 
 

Symbol Parameters minimum Typical maximum units 

VHout Output high 7.50 7.60 7.70 V 
VLout Output low 0.35 0.45 0.55 V 
VHin Input high 2.5 5.0 9.0 V 
VLin Input low 0 0.5 0.7 V 
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IA IB OA OB 
H L H L 
L H L H 
L L L L 
H H L L 

 

Electrical characteristics: Logical relationship: 
 

Symbol Parameters 

 

Range 
Units Min Typical   Max 

VCC Supply Voltage 2.5 6 12 V 
Idd Quiescent Current － 0 2 uA 
Iin Operating current 200 350 500 uA 
IC Continuous 

  
750 800 850 mA 

IMax Current peak － 1500 2000 mA 
 

  Pin waveform diagram: 

 
 
 
 

input A 
 

input B 
 
 
 

output A 
 

output B 
 
 
 
 
 
 
 

 Application Circuit： 
 
 
 
 

VCC 
 
 
 
 
 

＋ 
 

 
DC motor M 

 
L9110 

Forward  

signal 
 
backward 
signal 

  
 
 

GND 
 



Anexo III

Mapa de ćırculos para
Localização

Este anexo apresenta um mapa de pontos que mede 1, 26× 1, 19m com coorde-
nadas conhecidas que pode ser constrúıdo a partir de impressões em folha A4.
A Figura III.1 mostra o desenho geral do mapa. A Figura III.2 mostra a cons-
trução do mapa a partir de impressões em papel a4. Cada componente pode ser
vista em detalhe na Figura III.3 As urls dos arquivos originais de cada compo-
nente estão dispońıveis na Tabela III.1. Finalmente, as coordenadas do centro
de cada ćırculoo estão na Tabela III.2. A origem do centro de coordenadas
corresponde ao centro do ćırculo no canto inferior esquerdo.

Imagem URL

d https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/d.pdf

6 https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/6.pdf

4 https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/4.pdf

h https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/h.pdf

2 https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/2.pdf

3 https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/3.pdf

5 https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/5.pdf

9 https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/9.pdf

7 https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/7.pdf

8 https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/8.pdf

Tabela III.1: URLs dos arquivos com componentes do mapa.
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https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/d.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/6.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/4.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/h.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/2.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/3.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/5.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/9.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/7.pdf
https://lsc.poli.usp.br/pmr3502/bm/8.pdf
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Figura III.1: Mapa para Localização de Monte Carlo.
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Figura III.2: Mapa segmentado em páginas a4.
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(a) Imagem “d” (b) Imagem “6” (c) Imagem “4” (d) Imagem “h”

(e) Imagem “2” (f) Imagem “3” (g) Imagem “5” (h) Imagem “9”

(i) Imagem “7” (j) Imagem “8”

Figura III.3: Componentes do mapa. A serem reproduzidos em formato a4.
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[0,0],

[0,297],

[0,396],

[0,594],

[0,792],

[0,1089],

[105,0],

[105,297],

[105,693],

[105,891],

[210,0],

[210,396],

[210,693],

[210,792],

[210,990],

[315,0],

[315,99],

[315,396],

[315,594],

[315,792],

[315,990],

[315,1089],

[420,99],

[420,297],

[420,396],

[420,495],

[420,594],

[420,792],

[420,990],

[525,0],

[525,198],

[525,297],

[525,396],

[525,495],

[525,594],

[525,693],

[525,891],

[525,1089],

[630,0],

[630,198],

[630,396],

[630,891],

[630,990],

[630,1089],

[735,0],

[735,99],

[735,396],

[735,594],

[735,693],

[735,792],

[735,891],

[735,990],

[735,1089],

[840,0],

[840,99],

[840,792],

[840,1089],

[945,99],

[945,297],

[945,396],

[945,495],

[945,594],

[945,1089],

[1050,0],

[1050,99],

[1050,198],

[1050,396],

[1050,693],

[1050,990],

[1050,1089],

[1155,0],

[1155,99],

[1155,198],

[1155,297],

[1155,495],

[1155,594],

[1155,792],

[1155,1089]

Tabela III.2: Coordenadas dos pontos em mm.
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