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Resumo 

Nestes últimos anos têm-se verificado um crescente interesse por parte das empresas na 

utilização de robôs móveis nas suas linhas de produção, de um modo mais particular AGVs. 

Retirar as tarefas de movimentação aos operários, que na realidade não acrescentam valor ao 

produto final e por isso só representam custos, parece começar a ter cada vez mais interesse 

por parte das empresas, que vêem todos os dias a sua competitividade posta à prova. 

Usar robôs móveis autónomos para realizar tarefas normalmente executadas por humanos 

requer um sistema de localização sem margem para erros. As soluções actuais mais comuns 

são do tipo filoguiado (fio eléctrico enterrado) mas possuem diversas desvantagens óbvias, 

sendo a principal o facto de praticamente só conseguirem percorrer trajectórias fixas. 

Qualquer alteração nas possíveis trajectórias acarreta custos muito elevados. Para 

trajectórias mais flexíveis utiliza-se na indústria sistemas baseados, por exemplo, em 

triangulação por reflectores de laser. No entanto é um sistema relativamente caro e que 

obriga à colocação de diversos reflectores ao longo das trajectórias possíveis. 

Este trabalho tem o objectivo de implementar e testar técnicas alternativas de 

localização absoluta de robôs móveis em ambiente industrial, particularmente AGVs, e todo 

um conjunto de hardware de suporte. Pretendem-se soluções relativamente baratas, robustas 

e de fácil configuração e reconfiguração. A solução desenvolvida será baseada na detecção de 

landmarks através de visão artificial. Pretende-se ainda efectuar uma fusão da informação de 

localização, landmarks e odometria, usando um filtro de kalman estendido. 

Os desenvolvimentos e a utilização dos resultados deste trabalho estão intimamente 

relacionados com os projectos MiniAGV e AGVPortaPaletes, projectos do grupo Robótica e 

Sistemas Inteligentes, desenvolvidos em cooperação com a empresa DELTAMATIC – Automação 

e Engenharia Industrial, S.A.. 
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Abstract 

In these last years there has been an increasingly interest by companies in the use of 

mobile robots in their production lines, AGVs in a particular way. Remove handling tasks 

from workers, who do not actually add value to the final product and therefore only 

represent costs, seems starting to take an increasing interest by the companies who see 

every day their competitiveness tested. 

A use of autonomous mobile robots to perform tasks normally performed by humans 

requires a localization system without margin for error. Today the most common solutions 

are wire-guided type (buried electrical wire), but they have several obvious disadvantages, 

such as the fact that practically only run through fixed paths. Any change in the possible 

paths involves very high costs. For more flexible pathways, in industry, are used, for 

example, systems based on laser triangulation. However, it is a system relatively expensive 

and needs the placement of reflectors along the various possible paths. 

This work has the objective to implement and test alternative techniques of absolute 

localization for mobile robots in industrial environments, particularly AGVs, and a whole 

range of hardware to support it. The goals are solutions relatively inexpensive, robust and 

with easy configuration and reconfiguration. The solution developed will be based on the 

detection of landmarks using artificial vision. Another objective is to merge the two location 

information, landmarks and odometry, using an extended Kalman filter. 

The developments and the use of the results from this work are closely related with the 

projects AGVPortaPaletes and MiniAGV. Projects of the group Robótica e Sistemas 

Inteligentes, developed in cooperation with the company DELTAMATIC – Automação e 

Engenharia Industrial, S.A.. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 - Enquadramento e Motivação 

A indústria é uma área que se encontra em constante mudança. Todos os dias um novo 

desafio é proposto pelo mercado às indústrias, e estas têm que ser capazes de responder aos 

mesmos, por forma a conseguirem sobreviver. A elevada concorrência é hoje uma realidade 

em todos os tipos de mercados, estes encontram-se saturados, e os da indústria não fogem à 

regra. Esta realidade impõe uma enorme pressão do lado dos industriais, uma vez que, de 

uma forma geral, só os mais rápidos na resposta e no cumprimento dos desafios, com a 

qualidade mínima espectável, é que se diferenciam e ganham cota de mercado. Isto só é 

possível se uma dada organização industrial for competitiva. 

Competitividade, numa organização implica baixo preço de produto, o que só é possível 

se os custos forem igualmente baixos, implica velocidade na capacidade de resposta, ser 

rápido a responder aos desafios para ser o primeiro, implica qualidade do produto (ou 

serviço), tendo em conta o que é espectável por parte dos clientes, e finalmente, implica 

flexibilidade, ou seja, capacidade de mudança sem perder capacidade produtiva. 

Se se analisar com atenção o que acabou de ser descrito, verifica-se que uma das vias 

para atingir estes objectivos passa pela automação inteligente dos processos, o que inclui 

obviamente a robótica. 

A maioria das organizações industriais já percebeu esta questão. É devido a esse facto 

que os veículos autonomamente guiados, mais conhecidos como AGVs, são os robôs móveis 

mais comuns na indústria. 

Os robôs móveis são uma parte interessante da robótica, uma vez que aliam a elevada 

precisão à versátil mobilidade, tudo num único equipamento. No entanto alguns dos robôs 

móveis industriais, especificamente os AGVs, actualmente, ainda apresentam algumas 

limitações. Essas limitações são os actuais desafios na robótica móvel industrial. 
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Além dos contributos que os actuais AGVs já fornecem às indústrias, entre os quais a 

libertação dos trabalhadores de tarefas danosas ao ser humano, de tarefas monótonas e 

repetitivas, de tarefas que não acrescentam valor ao produto (exemplo: transportes), 

precisão nas tarefas que executa, o que gera qualidade, … é sempre possível melhorar. 

Actualmente existe um conjunto de aspectos que se pretende melhorar, e que são 

objecto de estudo nesta dissertação. Entre eles existe o facto de se colocar o robô móvel 

autónomo a efectuar trajectórias dinâmicas, em que estas podem ser alteradas/ 

/reconfiguradas de uma forma fácil, rápida e com custos quase inexistentes. Este aspecto 

melhora a flexibilidade e a velocidade de resposta de uma dada organização. Nesta 

dissertação a aplicação deste parâmetro passará pelo uso de marcadores artificiais 

(landmarks). Outro aspecto passa pela redução do custo de um equipamento deste género, 

usando para isso componentes e métodos alternativos, com um custo relativamente baixo. 

Isto porque, actualmente, este tipo de equipamentos não se encontram acessíveis a todas as 

organizações, mais precisamente pequenas e médias empresas. Cumprindo este parâmetro 

consegue-se alargar o mercado alvo deste tipo de equipamentos e diminuir o tempo de 

retorno do investimento por parte dos industriais. Para concluir, mais um aspecto a ter em 

consideração, passa pelo aumento da robustez do robô, por forma a conseguir funcionar 

correctamente em ambientes distintos. O que garante a qualidade do produto, tanto por 

parte de quem o vende, como de quem o comprou e o utiliza. 

Resumindo, os veículos móveis autónomos são um equipamento cada vez mais essencial 

nos dias que correm, principalmente no meio industrial. São um meio que auxilia bastante a 

sobrevivência de qualquer organização, uma vez que as ajuda a serem competitivas. No 

entanto ainda é possível melhorar este tipo de equipamentos, para que este contributo seja 

ainda maior. 

1.2 - Objectivos 

1.2.1 - Principal 

Desenvolver e testar um sistema de localização de robôs móveis autónomos industriais 

baseado em marcadores artificiais. 

1.2.2 - Complementares 

1. Algoritmo de localização com baixo ―peso‖ computacional; 

2. Apresentar um método de localização complementar, baseado num mapa de linhas 

(no chão); 

3. Melhorar o robô móvel industrial, AGV, existente; 
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3.1. Ambiente de aquisição de imagens; 

3.2. Equipamento de actuação; 

3.3. Sistema eléctrico; 

3.4. … 

4. Melhorar os marcadores artificiais (resistência, durabilidade, …); 

5. Escolha e estudo de um sensor completo para o módulo de visão artificial (exemplo: 

Smart Camera); 

6. Efectuar vários e diversos testes de robustez com o robô real. 

1.3 - Estrutura do Documento 

Este documento, desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Dissertação do 5ºano 

do Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores, encontra-se 

dividido em 7 capítulos e pretende relatar todo o trabalho desenvolvido neste projecto. 

A introdução ao documento e ao tema é realizada no capítulo 1. Aí é efectuada a 

caracterização detalhada do problema a tratar e são explicitados os objectivos propostos para 

esta dissertação. 

O estado da arte preenche o capítulo 2 deste documento. Apresentam-se aqui as soluções 

mais comuns no que toca a métodos de localização de robôs móveis em ambientes industriais, 

a técnicas de iluminação, a técnicas de análise de imagem e a Smart Cameras. 

No capítulo 3 serão apresentadas as principais partes integrantes do robô móvel 

industrial, AGV, utilizado e como estas se encontram relacionadas. Serão aqui também 

apresentadas e explicadas as melhorias implementadas neste robô. 

O capítulo 4 será dedicado às landmarks e ao sistema de aquisição de informação das 

mesmas. Dessa forma serão apresentadas as melhorias implementadas nas landmarks por 

forma a cumprir o objectivo a estas associado. Aqui também se apresentam e explicam todas 

as fases cumpridas até à obtenção do sistema final de aquisição de informação das landmarks, 

tal como todas as partes integrantes desse sistema; 

Toda a informação sobre a localização do robô encontra-se disponível no capítulo 5. São 

aí apresentados todos métodos de localização utilizados, localização relativa e absoluta. O 

capítulo culmina com a apresentação de técnicas de fusão sensorial. 

Todos os testes efectuados e resultados obtidos constam no capítulo 6. Entre os 

resultados apresentados realçam-se os advindos dos processos de melhoria implementados, 

dos testes de robustez efectuados, das medições das durações dos algoritmos e da 

determinação dos erros da odometria e do sensor. 

Finalmente, no capítulo 7, é possível encontrar as conclusões finais e sugestões de 

trabalho futuro; 
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Capítulo 2  

Estado da Arte 

2.1 - Localização de Robôs Móveis em Ambientes Industriais 

2.1.1 - Introdução 

A localização de robôs móveis, actualmente, é já uma área com uma sólida base de 

conhecimento associada, uma vez que é um tema estudado há vários anos. Mesmo assim, em 

todo mundo, muitos são os que se dedicam à investigação deste tema. 

Dessa forma percebe-se que existam inúmeras soluções disponíveis, que difiram 

principalmente em tecnologia e aplicabilidade. 

A escolha da solução mais apropriada para uma dada aplicação deve ter em conta, 

principalmente, a precisão requerida, as condições do local onde vai operar, o tipo de 

trajectória, o custo e a capacidade associada, e a necessidade ou não de flexibilidade. 

De forma a restringir o leque de informação a citar, de seguida, o foco irá incidir sobre 

soluções de localização em ambientes industriais e particularmente associadas a AGVs. 

As soluções apresentadas de seguida visam ajudar o sistema de navegação a responder às 

cruciais perguntas: Onde estou? Para onde vou? Como fazer para lá chegar? 

2.1.2 - Soluções Comerciais Tradicionais 

Seguindo a lógica do que foi citado, de seguida, irão ser apresentadas soluções de 

localização de robôs móveis com foco em trajectórias fixas, trajectórias dinâmicas e 

ambientes externos.  
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2.1.2.1 - Filoguiado 

 

Figura 2.1 – Localização de robôs móveis baseada em filoguiado. (Lima '10, 79) 

Esta é uma técnica com foco em trajectórias fixas e foi a técnica de localização usada no 

primeiro AGV construído em 1950, por Barrett Electonics. 

O princípio desta técnica de localização baseia-se, tal como representado na figura, no 

seguimento, por parte do robô, de um fio eléctrico que foi embutido no pavimento, ou seja, 

por baixo do robô.  

O fio conduz corrente eléctrica alternada, o que cria um campo eléctrico em torno do 

mesmo. O robô encontra-se dotado de um sensor, colocado estrategicamente por baixo do 

veículo, que detecta esse campo eléctrico, funcionando como um sensor às diferenças. Dessa 

forma quando o robô se encontra sobre o fio, o sensor fornece o valor zero, indicando isso 

mesmo, quando há um desvio o valor fornecido e o seu sinal indicam a quantidade e a 

direcção do desvio, conseguindo, o robô, dessa forma corrigir a sua posição.(Lima '10, 79) 

Analisando as variáveis apresentadas na introdução deste tema, esta é uma solução com 

grande precisão, uma vez que o robô segue sempre o caminho dito certo, no entanto a 

velocidade do robô tem que ser baixa, de forma a evitar que o robô deixe de detectar o fio e 

dessa forma se perca. Necessita de preparação do ambiente onde irá operar, cara e 

complexa, através da inserção do fio eléctrico no solo. 

A principal grande desvantagem deste tipo de localização está associada à sua resistência 

à flexibilidade e à reconfiguração do percurso. Qualquer mudança implica custos e 

consequências elevadas. 

No entanto é uma solução simples e robusta e por isso muito difundida na indústria. 

Na figura seguinte apresenta-se um AGV produzido pela empresa Electrónica Y 

Mantenimiento BAMA (BAMA '08, 5), concebido para a indústria, principalmente para o 

transporte de paletes, e que utiliza o método de localização apresentado nesta secção. 
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Figura 2.2 – AGV BAMA – Filoguiado. 

2.1.2.2 - Seguimento de Faixas 

 

Figura 2.3 - Localização de robôs móveis baseada no seguimento de faixas. (Lima '10, 79) 

Esta é também uma técnica com foco em trajectórias fixas, em parte bastante idêntica 

ao filoguiado. 

O princípio de funcionamento desta técnica assenta, tal como ilustrado na imagem, no 

seguimento, por parte do robô, de uma linha. Essa linha pode ser pintada directamente no 

solo ou criada através da colocação de fita magnética. Com o sensor apropriado este método 

funciona de forma muito idêntica ao anterior. (Lima '10, 79) 

A grande vantagem deste tipo de conceito em relação ao filoguiado é que não necessita 

de efectuar um setup tão moroso e complexo. Logo o custo e tempo a despender numa 

alteração de percurso é bastante inferior. É dessa forma uma solução mais flexível. 

O grande senão deste tipo de localização ganha particular importância na indústria, uma 

vez que se a faixa for danificada ou existir obstrução à sua correcta visualização o robô 

poder-se-á perder, pois deixa de receber a única informação que lhe permite seguir a 

trajectória pretendida. No entanto existem indústrias onde a sua utilização é possível. Nesses 

casos, aliar a simplicidade e robustez, à facilidade de implementação e reconfiguração, torna 

este método de localização particularmente interessante. 
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Na figura seguinte apresenta-se um AGV, denominado move, produzido pela empresa 

Trilogiq (Trilogiq '09, 70), concebido para a indústria, principalmente para o transporte de 

pequenas cargas, e que utiliza o método de localização apresentado nesta secção. 

 

Figura 2.4 – AGV move da Trilogiq – Seguimento de Faixas. 

2.1.2.3 - Marcadores 

 

Figura 2.5 - Localização de robôs móveis baseada em Marcadores.(Lima '10, 79) 

Esta é uma técnica com foco em trajectórias dinâmicas. 

O princípio deste método de localização assenta no seguimento, por parte do robô, de 

uma trajectória, em que a informação não se encontra sempre disponível. Ou seja, quando o 

robô detecta um marcador retira informação disponível (corrige posição e traça nova 

trajectória, por exemplo) e depois desloca-se ao longo de uma distância sem mais destas 

informações, até que um novo marcador seja detectado. 

Um percurso, nesta abordagem, consiste num conjunto de marcadores, naturais ou 

artificiais, existentes/colocados em posições conhecidas e ligados entre si por uma trajectória 

imaginária. Os marcadores podem ser paredes, tags RF passivas, pequenos ímanes, etiquetas 

reflectoras, formas geométricas ou até códigos. Os marcadores fornecem ao robô, pelo 

menos, informação sobre a sua posição, daí ele conseguir-se localizar-se, e informação sobre 

a trajectória a seguir a partir daquele momento. 

Devido ao facto de os marcadores se encontrarem espaçados, caso o robô por acumulação 

de erros se desvie consideravelmente da trajectória imaginária, existente entre marcadores, 

este não irá detectar o próximo marcador e com isso perder-se-á. Dessa forma a opção mais 
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viável, e que se encontra na indústria, consiste em complementar/fundir este método de 

localização (absoluta) com métodos de localização relativa, que fornecem informação quando 

algo muda, também conhecida como localização probabilística. Métodos como a odometria, 

que nos dá informações acerca da variação de posição e de orientação, o uso de 

acelerómetros ou de giroscópios, que dão informações sobre variações de aceleração e de 

direcção, são um bom complemento à correcção da estimativa de localização do robô. A 

fusão da localização absoluta com relativa é efectuada com recurso a métodos probabilísticos 

de localização como é o caso do Filtro de Kalman ou Filtro de Partículas. 

Com isto tudo percebe-se que esta é uma solução de localização muito versátil e flexível. 

Na qual uma reconfiguração é extremamente simples, rápida e possui baixo custo. No 

entanto, possuir mais equipamento torna todo o sistema mais caro. 

Na figura 2.6 apresenta-se um AGV, produzido pela empresa Kiva (Kiva '10, 35), concebido 

para a indústria, para realizar tarefas de transporte de prateleiras, e que utiliza o método de 

localização apresentado nesta secção. Neste caso, em particular, os marcadores, visíveis na 

imagem, são códigos de barras, dispostos em intervalos regulares, criando dessa forma uma 

espécie de grelha bidimensional. 

 

Figura 2.6 – AGV Kiva – Marcadores como códigos de barras. 

Na figura 2.7 apresenta-se outro AGV, produzido pela empresa Frog (Frog '11, 18), 

também ele concebido para a indústria, mais especificamente para tarefas de Pallet Moving, 

e que utiliza o método de localização apresentado nesta secção. Aqui os marcadores são 

pequenos imanes colocados estrategicamente no solo, formando uma matriz bidimensional. 

 

Figura 2.7 – AGV Frog – Marcadores como imanes. 
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2.1.2.4 - Trilateração e Triangulação com Balizas 

 

Figura 2.8-Localização de robôs móveis baseada em Trilateração/Triangulação com balizas(Lima '10, 79) 

Esta é uma técnica com foco em trajectórias dinâmicas. É a técnica mais flexível de 

todas. Sendo por isso muito utilizada na indústria quando esse aspecto é crucial. 

O princípio de funcionamento deste tipo de localização assenta na premissa de que existe 

um conjunto de balizas, activas ou passivas, como emissores ou reflectores ultra-sons, laser, 

IR, código de cores, etc, dispostas ao longo de toda a zona de movimentação do robô, com a 

ajuda das quais o robô se localiza. 

Para que o robô se localize é necessário que estejam visíveis, em cada momento, um 

número mínimo de balizas, normalmente três, sendo aconselhável cinco ou mais. Por essa 

razão as balizas são normalmente fixadas estrategicamente a uma distancia do solo, em 

colunas, pilares, paredes, etc. 

É necessário que o robô esteja equipado com um sensor do tipo scanner, capaz de 

identificar as balizas, que efectue varrimentos rotativos sucessivos à procura destas mesmas 

balizas. Como as posições destas balizas são conhecidas, a priori, através de técnicas de 

trilateração ou triangulação é possível medir distâncias ou diferenças de distâncias às balizas, 

ou ainda ângulos entre o robô e as balizas, respectivamente.(Siegwart and Nourbakhsh '04, 

80)  

Desta forma percebe-se que, desde que a condição acima citada seja cumprida, em 

qualquer momento o robô consegue localizar-se, sem necessidade de auxílio, e nunca se 

perde, ao contrário do que acontecia no método de localização baseada em marcadores, em 

que era necessário, em certos momentos, estimar a sua posição, com recurso a auxilio, e por 

isso podia perder-se. Assim percebe-se que este método seja muito preciso. Permite também 

uma grande flexibilidade de deslocação, uma vez que não existem restrições de movimento, 

ao contrário das anteriores, e uma considerável velocidade de deslocamento.(Héber Sobreira 

'10, 25) 

A desvantagem deste método associa-se à necessidade inicial de preparação do espaço de 

movimentação do robô à aplicação desta técnica (a menos de que o espaço possua já algo 

passível de ser identificado como baliza). O que implica um custo inicial mais elevado e a 

necessidade de um bom planeamento da disposição das balizas. Além disso este método não 

pode ser utilizado em todos os locais. 
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Para aplicações de elevada exigência ao nível de robustez, segurança e precisão 

encontram-se soluções baseadas em localização probabilística. Usando este método como 

localização absoluta, e um dos anteriormente citados como localização relativa. 

Na figura seguinte apresenta-se um AGV, produzido pela empresa FMC Technologies 

(Technologies '11, 66), concebido para a indústria, para realizar tarefas de Box Running, e 

que utiliza o método de localização apresentado nesta secção. Neste caso em particular as 

balizas, visíveis na imagem, são reflectores de laser, emitido pelo scanner, colocados ao 

longo das paredes da fábrica. 

 

Figura 2.9 – AGV FMC Technologies - Trilateração e Triangulação laser. 

2.1.3 - Soluções Comerciais do Futuro 

2.1.3.1 - Visão Artificial 

Actualmente o grande desafio na área da localização de robôs móveis, também dos AGVs, 

passa principalmente pela visão artificial. Começam a aparecer alguns veículos com essa 

tecnologia instalada, onde este observa o seu envolvente sem nenhum condicionamento, e 

retira informação por forma a localizar-se e a navegar. 

Este tipo de produto encontra-se ainda muito associado à investigação, isto porque ainda 

não se encontra totalmente explorado. No entanto apresenta-se como uma tecnologia muito 

promissora e de grande relevância. (Lima '10, 79) 

A empresa Seegrid (Corporation '11, 11) apresenta actualmente soluções baseadas em 

visão artificial em todos os seus AGVs, mais precisamente visão estereoscópica em 4 direcções 

diferentes. O robô usa essa sua capacidade para se localizar e seguir uma trajectória, 

previamente demonstrada. De seguida apresenta-se, a título de exemplo, o AGV GT10 Tow 

Tractor produzido por esta empresa. Veiculo concebido para a realização de tarefas de 

reboque a nível industrial. 
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Figura 2.10 - AGV GT10 Tow Tractor da Seegrid – Visão Artificial. 

2.1.3.2 - Outras 

A empresa Hagisonic disponibiliza outro caso de sucesso. Embora a solução apresentada 

não seja um produto final, ou seja um AGV, é passível de ser usada para transformar um 

normal veículo, como um empilhador, num AGV. O produto StarGazer (Hagisonic '11, 23) 

trata-se de um kit que faz uso de uma câmara de infravermelhos e landmarks, com pontos 

reflectores IR, para se localizar. Pode ser encarada como uma solução tradicional de 

localização baseada em trilateração e triangulação Laser, mas que faz uso de tratamento de 

imagem para o efeito. 

 

Figura 2.11 – Sistema StarGazer da Hagisonic num AGV – Visão Artificial. 

2.2 - Técnicas de Iluminação 

2.2.1 - Introdução 

Como já foi referido anteriormente o AGV, que é utilizado no âmbito desta dissertação, 

necessita de recolher informação do seu exterior, através da aquisição de imagens, para que 

desta forma se consiga localizar e navegar. 
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Este equipamento está portanto equipado com visão artificial. Esta tecnologia dota uma 

máquina da capacidade de visualizar e interpretar o seu envolvente, criando um modelo do 

mundo real através de imagens.(Mendonça '09, 42) 

Uma imagem digital monocromática, adquirida, por exemplo, através uma câmara, 

também ela digital, é uma matriz, em que cada ponto discreto, denominado de Pixel, contêm 

um número, que representa a intensidade de luz reflectida, pelo objecto captado, num dado 

ponto correspondente. 

Sendo assim, percebe-se que o mesmo objecto captado em condições idênticas, onde 

apenas difere o tipo de iluminação, dá origem a imagens totalmente diferentes. Observando 

um pouco o quotidiano humano, facilmente se atesta a veracidade do que acabou de ser 

afirmado. Imagine-se uma mesma paisagem observada em condições semelhantes mas em 

diferentes momentos do dia, o que é observado difere. 

 

Figura 2.12 – Modelo genérico de um sistema baseado em visão (Awcock '96, 4). 

Com tudo isto compreende-se que uma correcta iluminação é extremamente importante e 

crucial, uma vez que gera as condições adequadas, para a captação da imagem pretendida. 

2.2.2 - Condicionamento do Ambiente de Aquisição 

O condicionamento do ambiente de aquisição ou da cena, como o próprio nome indica, 

consiste na adaptação controlada do ambiente de aquisição de imagens, para a prática mais 

eficaz e eficiente da mesma. 

Este tipo de abordagem deve ser aplicada apenas e só quando se possui informação 

acerca da finalidade da aplicação, e quando os objectos em estudo e a sua envolvente (cena) 

são conhecidos à priori, como é o caso, pois só dessa forma se consegue escolher a(s) 

técnica(s) mais adequada(s) ao objectivo. 
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Esta abordagem tem como objectivo realçar a informação, de um objecto, que é mais 

importante para uma dada aplicação. E dessa forma suprimir ou minimizar as informações 

indesejáveis e a ignorar. Com esta abordagem não se perde informação relevante e 

simplifica-se, minimizando a complexidade, um posterior processamento das imagens 

captadas. 

A informação a realçar, de um objecto, através de um correcto e bom condicionamento 

do ambiente de aquisição, e presente na imagem adquirida, pode passar por características 

intrínsecas ao objecto em estudo, como é o caso da sua forma, do seu contorno, da existência 

de marcas, etc. Pode passar também por propriedades dos materiais que constituem o 

objecto em estudo, tal como cor, tipo de superfície, reflectividade, etc. Considerando uma 

abordagem mais de apoio ou de intervenção humana, ao objecto pode ter sido acrescentada 

informação de forma propositada, sendo estas, características embutidas nos objectos. Dessa 

forma a informação a realçar pode passar por etiquetas, códigos de barras, códigos de cores, 

entre outras. 

   

Figura 2.13 – Exemplos ilustrativos de informação a realçar num objecto. 

Seguindo a lógica do que acabou de ser citado, as principais formas de condicionamento 

do ambiente de aquisição assentam no controlo das características dos objectos, intrínsecas 

ou incluídas, no controlo da posição dos objectos, por exemplo, evitando a sobreposição dos 

mesmos, e no controlo das condições de iluminação. 

Esta ultima técnica de controlo é o núcleo desta secção e irá ser tratada, com todo o 

detalhe, no próximo ponto. 

2.2.3 - Iluminação 

Nesta secção irão ser apresentadas técnicas de iluminação e suas características, para 

diferentes aplicações e objectivos. 

Como norma, uma correcta iluminação tem que abranger toda a zona de captação, não 

causar reflexões, e fornecer a quantidade de luz adequada por forma a ser mensurável, ou 

seja, não criar situações de saturação.(Marcelo P. de Albuquerque '04, 38) 

http://lh4.ggpht.com/_f3tH_0i5uB0/S2oWZUP43WI/AAAAAAAAE0o/sq8MtAuyq3E/s1600/fotolito-contra-luz.jpg
http://www.elfrima.pt/images/lampada.jpg
http://cortesdecima.com/wp-content/uploads/2008/10/qr-code-avin.jpg
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Posto isto, percebe-se que existe um conjunto de variáveis a analisar, aquando da escolha 

da iluminação, mais indicada, para uma aplicação. 

Tabela 2.1 — Variáveis do processo de escolha da iluminação. 

Variáveis Valores Significado 

Direcção 
da fonte de luz 

Difusa Luz emitida sem direcção específica (omnidireccional). 

Directa Luz emitida numa direcção singular bem definida. 

Posição 
da fonte de luz 

Frontal Fonte de luz e câmara na mesma face do objecto. 

Contraluz Fonte de luz e câmara em faces opostas do objecto. 

Quantidade 
de luz reflectida 

Campo Claro 
A luz reflectida pelo objecto é captada quase na sua 

totalidade pela câmara. 

Campo Escuro 
Apenas uma pequena parte da luz reflectida pelo 

objecto é captada pela câmara. 

O princípio da escolha da iluminação mais adaptada para uma dada aplicação, cinge-se à 

escolha de uma combinação destas três variáveis, tendo como base as restrições, a finalidade 

e o objectivo da aplicação. O resultado de uma combinação não é mais do que uma técnica 

de iluminação básica, tema central deste tópico. 

Uma técnica de iluminação é eficaz, se a sua função for concordante com o objectivo da 

aplicação. No entanto existe a possibilidade de nenhuma das técnicas básicas ser a 

verdadeiramente indicada para um dado caso. Possíveis soluções para estas situações serão 

abordadas mais à frente. 

2.2.3.1 - Técnicas 

2.2.3.1.1 - Iluminação Frontal, em Campo Claro, Difusa 

 
Figura 2.14 – Soluções, distintas, para a 
técnica de Iluminação Frontal, em Campo 
Claro, Difusa.(Mendonça '09, 42) 

Este tipo de iluminação, comummente 

denominada por luz difusa, possui um leque 

variado de soluções distintas, mas todas com o 

mesmo resultado. A escolha, como norma, 

assenta no produto que melhor se adapta ao 

espaço físico onde é necessária a iluminação. 

Este tipo de iluminação dá origem a reflexões 

homogéneas, reduz as reflexões especulares, 

elimina sombras e facilita a operação de 

segmentação de uma imagem capturada nestas 

condições. 
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Pode-se comparar este tipo de iluminação à de um dia nublado.(Tech '11, 65) 

Pelo menos duas grandes empresas comercializam este tipo de técnicas de iluminação, 

fornecendo, a elas associadas, um produto final. A empresa INFAIMON S.L.(INFAIMON '11, 28) 

e a Vision Light Tech (Tech '11, 64). 

Seguindo a ordem das soluções apresentadas na imagem, são de seguida apresentados 

exemplos de produtos, código de fabricante e imagem, que as utilizam. 

LFX-200 

 

CCS-LFV-CP-13x 

 

DL097 

 

Alguns exemplos de resultados obtidos com a aplicação deste tipo de técnica podem ser 

visualizados na seguinte imagem. 

 

Figura 2.15 – Resultados da aplicação da técnica de iluminação Frontal, em Campo Claro, 
Difusa.(Mendonça '09, 42) 

Nas imagens apresentadas não há sombras, nem reflexões, mesmo em objectos propícios 

à ocorrência das mesmas. Com estes resultados atesta-se o que foi citado enquanto vantagens 

de aplicação desta técnica. 

2.2.3.1.2 - Iluminação Frontal, em Campo Claro, Directa 

 

 
Figura 2.16 – Soluções, distintas, para a 
técnica de Iluminação Frontal, em Campo 
Claro, Directa.(Mendonça '09, 42) 

Na imagem da esquerda encontram-se 

representadas soluções para este tipo de 

iluminação, simplesmente conhecida como campo 

claro. A lógica da escolha matem-se, e baseia-se 

em factores como o espaço disponível, 

interferência do envolvente, … 

Como o seu princípio assenta numa fonte de 

luz que se encontra voltada directamente para o 

objecto, a imagem obtida possui um alto  

http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/diffuselite-axial-dome/lfx-200.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/diffuselite-axial-dome/lfx-200.html
http://www.infaimon.com/catalogo-industria/iluminacion/led/iluminacion-difusa/doal-713-p16245.html
http://www.infaimon.com/catalogo-industria/iluminacion/led/iluminacion-difusa/doal-713-p16245.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/diffuselite-axial-dome/dl097-high-brightness-led-diffuse-dome.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/diffuselite-axial-dome/dl097-high-brightness-led-diffuse-dome.html
http://www.visionlighttech.com/media/upload/image/commonlight/cl1.jpg
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contraste, com sombras bem evidenciadas e reflexos, caso o objecto seja brilhante ou 

reflector. 

Este tipo de iluminações permite evidenciar detalhes da superfície dos 

objectos.(Mendonça '09, 42) 

Continuando, agora e nas seguintes técnicas, a recorrer aos artigos disponíveis nas 

empresas já citadas, INFAIMON S.L.(INFAIMON '11, 28) e Vision Light Tech (Tech '11, 64), 

apresenta-se, de seguida, exemplos de produtos que aplicam as soluções apresentadas nesta 

subsecção, pela sequência disponível na imagem. 

LDQ-100A 

 

LFV-5-5 

 

CCS-HSL-58-D300 

 

Alguns exemplos de resultados obtidos com a aplicação deste tipo de técnica podem ser 

visualizados na seguinte imagem. 

 
Figura 2.17 - Resultados da aplicação da técnica de iluminação Frontal, em Campo Claro, Directa. 
(Mendonça '09, 42) 

Com atenção percebe-se que os objectos contidos nas imagens agora apresentadas, já 

apareceram nas imagens do tópico anterior. Mais uma vez se compreende que um mesmo 

objecto, iluminado com recurso a técnicas distintas, dá origem a imagens distintas. Revê-se 

nestas mesmas imagens que diferentes iluminações salientam informação distinta. 

Tal como foi dito e agora demonstrado, este tipo de iluminações realça detalhes da 

superfície dos objectos. 

http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/bar-lights-direct-lighting/ldq-100a-sw-gr-bl.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/bar-lights-direct-lighting/ldq-100a-sw-gr-bl.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/coaxial-lights-indirect-lighting/lfv-5-5.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/coaxial-lights-indirect-lighting/lfv-5-5.html
http://www.infaimon.com/catalogo-industria/iluminacion/led/iluminacion-frontal-lateral-directa/iluminacion-puntual-701-p16230.html
http://www.infaimon.com/catalogo-industria/iluminacion/led/iluminacion-frontal-lateral-directa/iluminacion-puntual-701-p16230.html
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2.2.3.1.3 - Iluminação Frontal, em Campo Escuro, Directa 

  

 
Figura 2.18 – Soluções, distintas, para 
a técnica de Iluminação Frontal, em 
Campo Escuro, Directa.(Mendonça '09, 
42) 

Este tipo de iluminação é caracterizada pelo facto 

da fonte luz, além de directa, ser colocada de forma 

lateral ao objecto, ou seja, a um ângulo, relativamente 

pequeno, da superfície. Devido a esse facto, perante 

superfícies lisas, dos objectos, a câmara não capta a 

luz emitida, pois a luz reflectida não toma a direcção 

da objectiva, daí o nome de campo escuro. A câmara 

só captará luz advinda de reflexões nas irregularidades 

da superfície, como ilustrado à esquerda. 

Desta forma percebe-se que este tipo de 

iluminação é usada para realçar saliências e 

concavidades dos objectos da cena.(Mendonça '09, 42) 

Este tipo de iluminação é tipicamente construída com recurso a anéis de leds, circulares 

ou rectangulares. 

De seguida apresenta-se exemplos de produtos, de nome já salientado, que aplicam as 

técnicas apresentadas nesta subsecção.(INFAIMON '11, 28; Tech '11, 64) 

CCS-LDR2 

 

FPQ-120 

 

LDR2-LA 

 

Alguns exemplos de resultados obtidos com a aplicação deste tipo de técnicas podem ser 

visualizados na seguinte imagem. 

 

Figura 2.19 - Resultados da aplicação da técnica de iluminação Frontal, em Campo Escuro, Directa. 
(Mendonça '09, 42) 

Nestas imagens, agora apresentadas, encontram-se dois bons exemplos de objectos, 

gravação de nome e escrita em braile, em que o importante poderia ser capturar as 

irregularidades da sua superfície. Também poder-se-ia alargar este conceito à detecção de 

defeitos de uma superfície lisa. 

http://www.visionlighttech.com/media/upload/image/commonlight/cl2.jpg
http://www.cbpf.br/cat/pdsi/aulas_html/V%20Escola%20CBPF%20Aula05%20vFinal7_arquivos/slide0225_image368.gif
http://www.infaimon.com/catalogo-industria/iluminacion/led/iluminacion-frontal-lateral-directa/anillos-led-701-p16238.html
http://www.infaimon.com/catalogo-industria/iluminacion/led/iluminacion-frontal-lateral-directa/anillos-led-701-p16238.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/ring-lights/fpq-120-sw-gr-bl.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/ring-lights/fpq-120-sw-gr-bl.html
http://www.infaimon.com/catalogo-industria/iluminacion/led/iluminacion-darkfield/led-darkfield-712-p16242.html
http://www.infaimon.com/catalogo-industria/iluminacion/led/iluminacion-darkfield/led-darkfield-712-p16242.html
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2.2.3.1.4 - Iluminação Contraluz, em Campo Claro, Difusa 

  

 
Figura 2.20 – Solução para a técnica de 
Iluminação Contraluz, em Campo Claro, 
Difusa.(Mendonça '09, 42) 

Este tipo de iluminação, também comummente 

conhecida apenas como Contraluz, evidencia o 

contorno de objectos opacos. Como o objecto é 

opaco, a luz que é emitida entre o objecto e a 

câmara não o ultrapassa e aí existe ausência de luz. 

Esta técnica não é muito aconselhada para 

objectos arredondados, pois a iluminação difusa 

salienta essas zonas de forma gradual. 

Esta técnica é comummente utilizada para tomar 

medidas do objecto e/ou determinar a orientação do 

mesmo.(Tech '11, 65)  

De seguida apresenta-se um exemplo de produto, que aplica a técnica apresentada nesta 

subsecção.(Tech '11, 64) 

LDL-TP 

 

Alguns exemplos de resultados obtidos com a aplicação deste tipo de técnica podem ser 

visualizados na seguinte imagem. 

  

Figura 2.21 - Resultados da aplicação da técnica de iluminação Contraluz, em Campo Claro, 
Difusa.(Mendonça '09, 42) 

Verifica-se que este método realmente só funciona para corpos opacos. Na imagem mais à 

direita, o copo transparente, tal como o seu contorno, è quase imperceptível. No entanto, 

por oposição, nas imagens de corpos opacos, é evidenciada realmente com muita nitidez a 

sua forma e/ou contorno. Esta tecnologia pode também ela ser usada para uma detecção 

eficaz de defeitos, por exemplo, de uma dada superfície opaca que foi perfurada ou cortada. 

Como complemento ao desaconselhamento citado em cima, apresenta-se a imagem mais 

à esquerda, na qual é perceptível iluminação na parte lateral, arredondada, do objecto. Não 

http://www.cbpf.br/cat/pdsi/aulas_html/V%20Escola%20CBPF%20Aula05%20vFinal7_arquivos/slide0170_image361.gif
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/backlighting/ldl-tp-100x100-sw2-gr-bl.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/backlighting/ldl-tp-100x100-sw2-gr-bl.html
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sendo esta a técnica 100% eficaz, uma vez que esta imagem, a ser usada, irá necessitar de um 

pré-processamento, por forma a tentar realçar apenas o seu contorno, que no final não será o 

verdadeiro. 

2.2.3.1.5 - Iluminação Contraluz, em Campo Claro, Directa 

  
Figura 2.22 – Solução para a técnica 
de Iluminação Contraluz, em Campo 
Claro, Directa.(Mendonça '09, 42) 

Este tipo de tecnologia, também conhecida como 

collimated backlighting, é muito parecida à anterior, no 

entanto existe para solucionar o problema da mesma, ou 

seja, as reflexões, de luz, laterais, em objectos 

arredondados, do lado da câmara. 

Como é perceptível pelo título desta secção, a 

grande diferença assenta na direcção da fonte de luz. Ao 

ser directa, evita esse problema, obtendo assim, mesmo 

para objectos arredondados, como resultado, o contorno 

bem definido do objecto. 

O grande senão desta técnica assenta na complexidade da sua construção, e consequente 

aumento de preço. Além disso requer um especial cuidado com a quantidade de luz emitida, 

uma vez que a mesma poderá saturar o sensor da câmara e assim danificar a imagem. Criando 

dessa forma um problema ao solucionar o anterior. 

De seguida apresenta-se um exemplo de produto, que pode ser adoptado por forma a 

aplicar a técnica apresentada nesta subsecção. (Associates '11, 2) 

IBF-LS60W-3W-RX 

 

Um exemplo de resultado obtido com a aplicação deste tipo de técnicas pode ser 

visualizado na seguinte imagem. 

 
Figura 2.23 - Resultado da aplicação da técnica de iluminação Contraluz, em Campo Claro, 

Directa.(Mendonça '09, 42) 

http://www.cbpf.br/cat/pdsi/aulas_html/V%20Escola%20CBPF%20Aula05%20vFinal7_arquivos/slide0170_image361.gif
http://www.visionlighttech.com/media/upload/image/commonlight/cl3.jpg
http://www.lddlight.com/product_detail.php?prt_id=500
http://www.lddlight.com/product_detail.php?prt_id=500
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A imagem deste objecto é a mesma da que foi apresentada no tópico anterior, onde era 

visível a consequência do senão da anterior técnica. 

Como é notório esta imagem já não apresenta esse problema, ficando assim provado o 

que foi descrito, como principal vantagem desta técnica. 

2.2.3.1.6 - Iluminação Contraluz, em Campo Escuro, Difusa 

 

Figura 2.24 – Solução para a técnica 
de Iluminação Contraluz, em Campo 
Escuro, Difusa.(Mendonça '09, 42) 

Esta técnica, mais uma em contraluz e difusa, tem a 

particularidade de vir colmatar uma falha das 

anteriores. No entanto esta técnica é muito mais 

restritiva, pois só funciona para esse caso em particular. 

A principal utilidade deste tipo de iluminação 

atribui-se à sua capacidade de visualização de contornos 

em objectos transparentes. 

Muito útil mas restritiva. Além disso uma solução 

comercial dedicada para este tipo de aplicações não é 

muito comum. 

Uma solução dedicada não é muito comum, no entanto e tendo em atenção o que já foi 

referido em termos de técnicas de iluminação, facilmente se consegue adaptar um produto já 

existente para proporcionar as condições necessárias. 

De seguida apresenta-se exemplos de produtos, que podem ser adaptados por forma a 

aplicar a técnica apresentada nesta subsecção.(INFAIMON '11, 28; Tech '11, 64) 

LDL-TP 

 

Neste caso a adaptação 

passaria, por exemplo, pela 

colocação, no centro do 

painel, de um objecto opaco. 

CCS-LFR 

 

Neste caso bastava 

colocar no centro, livre, do 

anel, um material negro não 

reflector. 

INF-L-DAL-R 

 

A adaptação é em tudo 

idêntica à citada do lado 

esquerdo, material negro não 

reflector no centro. 

Um exemplo de resultado obtido com a aplicação deste tipo de técnicas pode ser 

visualizado na seguinte imagem. 

http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/backlighting/ldl-tp-380x250.html
http://www.visionlighttech.com/default/categories/lighting/led-lighting/backlighting/ldl-tp-380x250.html
http://www.infaimon.com/pt/catalogo-industria/iluminacao/led/iluminacao-frontal-lateral-direta/anillos-led-701-p16239.html
http://www.infaimon.com/pt/catalogo-industria/iluminacao/led/iluminacao-frontal-lateral-direta/anillos-led-701-p16239.html
http://www.infaimon.com/pt/catalogo-industria/iluminacao/led/iluminacao-frontal-lateral-direta/paneles-leds-701-p16233.html
http://www.infaimon.com/pt/catalogo-industria/iluminacao/led/iluminacao-frontal-lateral-direta/paneles-leds-701-p16233.html
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Figura 2.25 - Resultados da aplicação da técnica de iluminação Contraluz, em Campo Escuro, 
Difusa.(Mendonça '09, 42) 

Com atenção se percebe que este é o mesmo copo anteriormente citado e cuja imagem 

capturada, utilizando outra técnica de iluminação, foi aí abordada. No entanto agora é 

possível visualizar com nitidez o contorno do copo, que é um objecto transparente. Desta 

forma fica portanto provado o bom funcionamento desta técnica. 

Reitera-se que esta técnica não funciona para a maioria dos casos anteriormente 

abordados. 

2.2.3.2 - Outras Opções 

Existem casos, tal como já foi dito, em que nenhuma das técnicas citadas é a mais 

indicada. Também existem casos em que um equipamento desenhado para uma dada técnica, 

se correctamente adaptado, consegue fornecer outra técnica de iluminação. Desta forma 

percebe-se que existem situações nas quais a mistura de técnicas é a melhor opção. Além 

disso, o que aqui foi apresentado até agora são as técnicas básicas. A partir destas técnicas e 

com um bocado de engenharia consegue-se atingir outras soluções mais adaptadas ao 

objectivo. 

No mercado e de forma comum encontra-se já disponível um leque de tecnologias e 

produtos que podem ajudar em todo este processo de adaptação ou criação. Os estúdios de 

fotografia, comummente utilizados pela sociedade, encontram-se repletos de produtos, 

tecnologias e técnicas de relevante interesse para este tema. 

Num estúdio de fotografia tal como nos sistemas de visão artificial existe informação que 

possui interesse e informação que se deseja anular. No fundo pretende-se obter a imagem 

mais perfeita para o nosso fim. È claro que os fins aqui retratados são distintos mas os meios 

parecem semelhantes. 

Existe um conjunto de soluções finais, ou seja produtos, com especial importância e que 

de seguida serão apresentados e analisados. 
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2.2.3.2.1 - Hazy-Light e Soft-Light 

 

Figura 2.26 – Produto 
Hazy-Light.(PhotoStore 
'09, 49) 

Hazy-Light e Soft-Light são termos fotográficos e que são 

atribuídos ao produto apresentado à esquerda. 

Hazy-Light é exactamente o produto da esquerda, ou seja, 

estrutura quadrada. Soft-Light é o mesmo produto mas com 

estrutura rectangular. Estes componentes são também conhecidos 

como tendas, devido à semelhança da sua estrutura. 

São produtos constituídos principalmente por uma estrutura 

metálica, de suporte, leve. O seu interior, parte lateral interna, é 

constituído por uma superfície reflectora e a sua parte frontal por 

uma superfície difusora.(GIRAFAMANIA '03, 20) 

O princípio de funcionamento deste equipamento baseia-se na colocação de uma fonte de 

luz directa na sua parte traseira. A luz emitida será reflectida pelas partes laterais e filtrada 

pela superfície frontal. O filtro transforma um foco de luz concentrado e direccionado num 

número muito elevado de raios de luz, de menor intensidade e sem direcção definida. 

Resumindo, esta é uma fonte de luz difusa, com características em tudo idênticas ao que 

anteriormente foi citado. 

2.2.3.2.2 - Sombrinha 

 

Figura 2.27 – Produto 
Sombrinha.(Tecnocroma 
'11, 67) 

Este equipamento, muito idêntico, ao comum chapéu-de-chuva, 

segue as linhas gerais apresentadas no produto anterior. Neste caso a 

fonte de luz é colocada na direcção do interior da sombrinha. 

Este produto pode funcionar como difusor ou reflector, 

dependendo do material com que é revestido o seu interior. Uma 

sombrinha difusora é aproximadamente um Hazy-Light. 

Relembra-se que a difusão da luz depende do tamanho do 

equipamento e da proximidade ao objecto.(Photoflex '11, 48) 

2.2.3.2.3 - Reflector Parabólico 

 

Figura 2.28 – Produto 
Reflector Parabólico. 
(mako '11, 37) 

Este componente é muito utilizado nos focos de luz directa, 

mesmo nos que foram apresentados na secção anterior. 

A sua função é a de focar uma luz intensa, emitida com um raio 

relativamente grande.(GIRAFAMANIA '03, 20) 

Existem diversos, com diversos ângulos de foco. 

Outro produto com função idêntica é o Snoot (Wikipedia '10, 74). 

http://www.photostore.com.br/acessorios/hazy-light/hazy-light-1-00-x-1-00m.html
http://www.tecnocroma.com.br/sombrinha%20eclipse.htm
http://www.mako.com.br/005/Refle_Parabolico_G2.html
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2.2.3.2.4 - Outros 

 

Figura 2.29 – Resumo das 
Tecnologias.(atek '11, 3) 

Existe um conjunto de outros produtos igualmente úteis 

neste âmbito. Alguns deles retratados na imagem do lado 

esquerdo. 

Salienta-se, de modo particular, o reflector base 

colmeia, que possui uma textura correspondente ao seu 

nome, e que é principalmente utilizado nas luzes de fundo 

para gerar a já citada contraluz.(Escobedo '07, 16) 

Com um pouco de atenção se consegue perceber que realmente estas duas realidades não 

se encontram assim tão distantes. Dessa forma a iluminação que se procura e que por vezes é 

difícil de encontrar pode ser uma combinação de técnicas, mas não só. Pode também ser 

mistura de tecnologias e produtos de áreas à partida distintas, como estas e que no final 

propiciam o nosso objectivo. 

2.3 - Técnicas de Análise de Imagem 

Recordando a figura 2.14, que nos apresenta um modelo genérico de um sistema baseado 

em visão, torna-se perceptível que o processo de análise de imagem, num qualquer sistema 

de visão artificial, é crucial. 

O processo de análise de uma imagem pode ser decomposto em três principais fases, o 

pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. De uma forma muito 

simplificada é possível dizer que na fase de pré-processamento corrige-se e prepara-se a 

imagem, na fase de processamento identifica-se características na imagem e na fase de pós-

processamento retira-se a informação pretendida da imagem. 

Associado a cada uma destas fases existe um conjunto diverso de técnicas. A escolha de 

cada técnica depende da qualidade da imagem obtida, do objectivo pretendido e da 

informação que se pretende retirar. É objectivo desta secção dar uma ideia muito geral sobre 

algumas das principais técnicas que poderiam ser utilizadas neste projecto. 

2.3.1 - Pré-Processamento 

As operações de pré-processamento, em concreto, podem ser preparativas ou correctivas. 

Ou seja, sabendo que a entrada e a saída de uma operação de pré-processamento é uma 

imagem, esta fase tem como objectivo preparar, o melhor possível, a imagem de entrada 

para a tarefa de processamento (Mendonça '09, 40). 

http://www.atek.com.br/paginas_cine/produtos_cine/iluminacao/halogena/c_tubo_base_hal.htm
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Este tipo de operações é necessário, principalmente, quando algo no ambiente de 

aquisição não se encontra correcto, como a iluminação, por exemplo. São portanto operações 

a evitar. 

De seguida serão apresentadas algumas das principais tarefas de pré-processamento. 

2.3.1.1 - Transformações 

Uma imagem pode ser capturada em condições deficientes de posicionamento. Nessa 

situação é necessário aplicar uma medida correctiva, que consiste, principalmente, em 

transformações geométricas. Estas transformações geométricas podem ser de translação, 

movimentando, linearmente, toda a imagem para uma nova posição, de escala, alterando o 

seu tamanho numa dada direcção, considerando um dado ponto invariante, e de rotação, 

rodando toda a imagem em torno de um ponto.(Mendonça '09, 40) 

 

Figura 2.30 – Resultados de pré-processamentos baseados em transformações.(Mendonça '09, 40) 

2.3.1.2 - Filtragem 

Quando uma imagem é adquirida em condições deficientes e dessa forma possui ruído, é 

necessário aplicar filtros, sobre a mesma, por forma a suaviza-la, eliminando assim variações 

mais acentuadas. Trata-se portanto de mais uma medida correctiva. 

Esses filtros consistem na aplicação de uma mascara à imagem, ou seja, efectuar uma 

convolução discreta entre a imagem e uma matriz, de menor dimensão. A escolha da matriz 

dita o tipo de filtro a utilizar. 

Existem filtros de média, de mediana, de máximo, de mínimo, filtros binomiais, 

gaussianos, entre outros. (Mendonça '09, 40). 
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Figura 2.31 – Resultado da aplicação do filtro de mediana, ao centro, e de média, no lado direito, à 

imagem da esquerda. (Mendonça '09, 40) 

2.3.1.3 - Segmentação Baseada em Semelhança 

Embora esta secção e a seguinte (2.3.1.4 -) sejam processamentos, neste documento 

serão consideradas, pré-processamentos, por forma a facilitar a compreensão do Capítulo 4. 

Uma segmentação consiste na partição da imagem em regiões com atributos semelhantes. 

O seu objectivo pode ser, por exemplo, separar o objecto de interesse do fundo. Esta tarefa 

não é mais do que uma transformação de intensidade. Trata-se portanto de uma tarefa 

preparativa. 

Exemplos de operações de segmentação baseada em semelhança são a binarização, que 

faz a escolha do que é ou não fundo com base num limiar de intensidade, o crescimento de 

regiões, que com base em certos pontos iniciais, sementes, cria regiões que vão determinar o 

que é ou não fundo, e a operação de partição/fusão, que vai juntando e particionando regiões 

até que um definido critério de homogeneidade seja verificado. 

Esta técnica de processamento de imagem é particularmente útil, uma vez que, em 

condições ideais, apenas o que tem interesse em ser analisado é diferente do fundo. 

 

Figura 2.32 – Resultado de uma binarização. (Mendonça '09, 41) – Imagem original à esquerda. 

2.3.1.4 - Detecção de Orlas 

Este tipo de pré-processamento, também conhecido como segmentação baseada em 

diferença, advém, normalmente, da necessidade de salientar certa informação presente na 

imagem, sobre a qual incidirá o processamento, por exemplo linhas, curvas e pontos. É 

portanto uma tarefa preparativa. 
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A sua aplicação é em tudo idêntica às operações de filtragem, recorrendo por isso, 

também, à convolução discreta. No entanto o seu resultado é em tudo idêntico à 

segmentação baseada em semelhança. 

Existem diferentes métodos de detecção de orlas, entre os quais se destaca os baseados 

em diferença, em gradiente, ambos derivadas de primeira ordem, e em laplaciano, derivada 

de segunda ordem.(Mendonça '09, 40) 

 

Figura 2.33 – Resultados de pré-processamentos baseados em métodos de detecção de orlas. (Mendonça 

'09, 41) – Imagem original no canto superior esquerdo da figura. 

2.3.2 - Processamento 

Tal com já foi citado anteriormente as operações de processamento visam identificar 

certas características presentes numa imagem. De uma forma muito genérica as operações de 

processamento utilizam uma matriz de pontos, com informação sobre intensidades, e através 

dela conseguem identificar totalmente certas características presentes nessa imagem digital. 

Essas características podem ser curvas parametrizáveis, caracteres, partes características de 

uma imagem pretendida, … 

De seguida serão apresentadas duas técnicas de processamento, com especial interesse 

para este projecto. 

2.3.2.1 - Template Matching 

A image template matching, como é mais comummente conhecida esta técnica, é uma 

operação de processamento de imagem, que pretende encontrar partes de uma imagem que 

correspondam a um dado template conhecido. 

O princípio assenta na convolução, pixel a pixel, entre o template e a imagem. O 

resultado desta operação é a quantidade de correspondência entre ambos.(Cardoso '09, 8) 

Esta técnica é particularmente útil quando se conhece a imagem que se pretende 

recolher. 
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Figura 2.34 – Exemplo da aplicação do processamento Image Template Matching. (Cardoso '09, 8) 

2.3.2.2 - Transformada de Hough 

Esta operação de processamento, conhecida como transformada de Hough, foi criada por 

Paul Hough em 1962 e melhorada por Duda, R e Hart, P em 1972. Caracteriza-se por 

conseguir detectar e identificar, numa imagem digital, formas que são facilmente 

parametrizadas, como linhas, círculos ou elipses.(Gonzalez and Woods '02, 21) 

Consideram-se como sua principal vantagem a robustez de detecção, uma vez que mesmo 

perante situações de formas incompletas, com desvios ou ruídos a detecção é efectuada com 

sucesso. 

Esta técnica só pode ser aplicada a imagens que tenham recebido um específico pré-

processamento. A imagem à qual é aplicada a transformada de Hough, tem que ser uma 

imagem binarizada, na qual a orla das formas que se pretende detectar tem que pertencer à 

informação diferente do fundo. 

O princípio desta transformada assenta na aplicação de uma conversão da informação na 

imagem. Para que todos os pontos pertencentes a uma mesma curva sejam mapeados num 

único ponto do novo espaço de parametrização da curva procurada. (Retrieval '10, 53) 

O espaço de parametrização depende do tipo de forma procurada, das variáveis da sua 

representação paramétrica e do espaço cartesiano considerado na imagem digital. Esse 

espaço de parametrização é representado por uma matriz, comummente conhecida como 

Acumulador. 

A matriz Acumulador possui esse nome devido ao método que a utiliza e à sua função em 

todo o processo da transformada. Isto porque o método citado realiza uma espécie de 

―votação‖1 usando cada pixel, da imagem, diferente do fundo e vai acumulando os resultados 

obtidos na matriz citada. O tamanho da matriz depende da quantificação ou precisão (Δ) 

desejada para a detecção. 

De seguida é apresentado um diagrama que explica, a título de exemplo, o 

funcionamento geral da transformada, para o caso específico da forma procurada ser uma 

recta. Recta essa com representação paramétrica em coordenadas polares, para dessa forma 

evitar valores de declive ilimitados para rectas paralelas ao eixo das ordenadas. 

 ysenx  cos      (2.1) 



 

28 Estado da Arte 

 

 

Figura 2.35 – Diagrama representativo do algoritmo da transformada de Hough para detecção de rectas. 

 

Figura 2.36 – Exemplo ilustrativo da aplicação da Transformada de Hough Clássica. (Cardoso '09, 8) 

A transformada de Hough possui também desvantagens. Todo o processo, como aqui foi 

descrito, torna o algoritmo extremamente pesado computacionalmente. Além disso aumentar 

a precisão, aumenta também a duração do algoritmo. 
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Esta transformada é um factor a ter em consideração em muitos casos, mas as suas 

desvantagens, principalmente as duas citadas anteriormente, tornam a sua aplicação inviável 

em certas situações. Quando este facto foi percepcionado começaram a surgir variantes mais 

eficientes desta transformada, que eliminavam algumas das suas desvantagens e 

preservavam, de uma forma geral, a sua principal vantagem. 

De seguida serão apresentadas, de uma forma muito breve, algumas das principais 

variantes da transformada de Hough clássica e seus resultados na identificação de rectas 

usando a seguinte imagem. 

 

Figura 2.37 – Imagem usada pelas várias variantes da Transformada de Hough Clássica.(Junior '99, 32) 

Tabela 2.2 — Principais variantes da Transformada de Hough Clássica.(Jamundá '00, 30; Ran 
Mochary '98, 52; Chung et al. '10, 10; Kälviäinen et al. '95, 33) 

Randomized Hough Transform 

 

Figura 2.38 – Resultado da Randomized 

Hough Transform. (Junior '99, 32) 

Esta é uma variante probabilística inventada 

em 1989. Caracteriza-se por tentar evitar o 

designado processo de ―votação‖1, típico da 

versão clássica. Para isso tira proveito das 

propriedades geométricas da forma pretendida, 

neste caso o número mínimo de pontos (n) 

necessários para a definir totalmente. 

O princípio deste algoritmo baseia-se na 

escolha de forma totalmente aleatória/random, 

em cada iteração, desse mesmo número de 

pontos da imagem, diferentes do fundo. A 

posição no acumulador correspondente à forma 

que os contém é incrementada. 

A priori é definido um limiar de detecção, a 

partir do qual se considera uma forma ter sido 

detectada. Em cada iteração, por exemplo, e 

                                                
1 No caso da recta, processo baseado no calculo do ρ para todo o conjunto de ângulos (Ѳ=(Ѳ+ ΔѲ) : Ѳϵ 
[0..(∏- ΔѲ)]) em cada pixel, diferente do fundo, onde cada resultado representa um incremento 
(votação) na correspondente posição no acumulador. 
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não só no final, verifica-se se no acumulador já 

alguma forma pode ser considerada detectada. 

Assim sendo apenas um pequeno subconjunto de 

pontos é necessário para identificar as formas. 

Este algoritmo difere muito da versão 

clássica, como é possível perceber. Mais à frente 

será apresentado com mais detalhe. 

Transformada Probabilística de Hough 

 

Figura 2.39 – Resultado da Transformada 

Probabilística de Hough. (Junior '99, 32) 

Segundo esta variante, inventada em 1990, é 

possível determinar as formas presentes na 

imagem usando a Transformada de Hough 

Clássica, sem alterações, e apenas uma 

proporção (%) de pixéis da imagem. 

Este conjunto de pixéis é escolhido com base 

numa função de densidade de probabilidade 

uniforme, definida com base na imagem obtida. 

Assim os pixéis percorridos pela 

Transformada de Hough Clássica são apenas 

aqueles que possuem uma maior probabilidade 

de definirem uma dada forma pretendida. 

Transformada Hierárquica de Hough 

 

Figura 2.40 – Resultado da Transformada 

Hierárquica de Hough. (Junior '99, 32) 

Esta variante não probabilística, criada em 

1989, baseia-se numa estrutura em pirâmide. No 

topo da pirâmide encontra-se a imagem digital 

completa e cada subcamada divide cada 

(sub)imagem, do nível superior, em k 

subimagens. 

Este método inicia-se na base da pirâmide e 

vai subindo de nível iterativamente. Na base, 

todas as formas em cada subimagem são 

determinadas, utilizando a Transformada de 

Hough Clássica, sem alterações, e analisando 

uma vizinhança dessa subimagem para assegurar 

a veracidade das mesmas. A representação 

global das formas é formada a partir do 

agrupamento sucessivo das formas das 

subimagens. 

O método acaba por ser relativamente 

eficiente uma vez que utiliza um Acumulador de 

menores dimensões. 



 

       31 

 

Transformada Combinatória de Hough 
Esta variante não probabilística, criada em 

1990, visa evitar, apenas, o processo tradicional 

de ―votação‖1 da versão clássica. Ou seja, ao 

invés de, no caso da recta (n=2), calcular a 

distância ρ para toda a gama de valores de Ѳ em 

cada pixel, esta vertente verifica todas as 

combinações possíveis de dois pontos e calcula a 

recta que contém cada par. Dessa forma cada 

combinação corresponde a um incremento no 

acumulador. 

Por forma a limitar o número de 

combinações de pares de pixéis, a imagem é 

dividida, tipicamente em 64 partes, e o processo 

acima descrito é aplicado em cada parte, usando 

um único e comum acumulador. 

Definindo m como o número mínimo de 

pontos sobre uma recta para que esta seja 

considerada como tal, a seguinte combinação 

define o limiar de detecção. 

 )n)!-(m (n! / m!=n

mC           (2.2) 

2.3.3 - Pós-Processamento 

A tarefa de pós-processamento de uma imagem é a tarefa menos padronizada das três 

citadas. Consiste basicamente no tratamento da informação/características identificadas pela 

tarefa de processamento, com o objectivo de determinar a informação final pretendida. 

Dessa forma se percebe que esta fase depende da informação final pretendida, que pode ser 

qualquer, dependendo do objectivo. A título de exemplo pode-se citar a determinação das 

coordenadas dos pontos de intersecção entre curvas, a determinação da orientação e posição 

de um objecto, a determinação da forma de um objecto, a codificação da imagem, a 

transformação da imagem em árvore binária e a extracção de medidas geométricas como: 

área, deformação, centro de massa, etc. (Gonzalez and Woods '02, 21) 
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2.4 - Tecnologia Smart Camera 

2.4.1 - Introdução 

Uma Smart Camera, ou câmara inteligente, é um sistema de visão que, além do comum 

circuito de captura de imagem, é capaz de extrair informações específicas a partir das 

imagens que recolhe, tal como de gerar descrições de eventos ou tomar decisões que são 

utilizadas num sistema inteligente e automatizado.(Wikipedia '10, 75) 

Dessa forma compreende-se que uma câmara inteligente seja uma espécie de sensor 

completo, ou seja, que possua, além da câmara, capacidade de processamento, memória, 

interface de comunicação, portas I/O (aquisição e actuação), etc. Este tipo de componente é 

usualmente compacto, e com cada vez mais capacidades disponíveis. 

Existem diversos tipos, diferentes, de câmaras inteligentes. Existem produtos caixa 

fechada, aos quais só é possivel ter acesso através das interfaces disponíveis no invólucro. 

Existem produtos que resultam na junção de dois, cada um com funções distintas, por 

exemplo, de uma câmara com uma placa de expansão ou de processamento, disponíveis 

separadamente. Ou ainda, existem produtos que são o meio-termo entre estes dois, ou seja, 

trata-se de um sensor completo, mas consegue-se ter acesso a todos os seus componentes. 

Normalmente este tipo de produto é muito mais versátil e possui grande popularidade, no 

entanto não se encontra tão vocacionado para indústria. 

Como já foi referido, o AGV utilizado nesta dissertação possui visão artificial e necessita 

dela para se localizar. Dessa forma será necessário uma câmara e algo que realize o 

processamento e actuação. Como se trata de um equipamento industrial, onde todo o 

equipamento sensível necessita de elevada protecção, nada melhor do que utilizar 

componentes compactos, mas ao mesmo tempo capazes de cumprir com os objectivos. Com 

isto conclui-se que uma câmara inteligente é uma alternativa a considerar. 

De seguida serão apresentados e analisados alguns dos equipamentos, actualmente, mais 

utilizados e conhecidos nesta área, tal como as suas principais características. No Apêndice A 

(137) encontra-se disponível uma tabela comparativa, de resumo, entre os equipamentos de 

seguida apresentados. 
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2.4.2 - Equipamentos 

 

Figura 2.41 - Câmara Surveyor 
SRV-1 Blackfin. 

 

Figura 2.42 – Câmara Surveyor 
SRV-1 Blackfin com componentes 
extra. 

2.4.2.1 - Surveyor SRV-1 Blackfin Camera 

(Surveyor '10, 63) 

Principais Especificações: 

 Processador: 500MHz (Analog Devices Blackfin BF537); 

 Memória interna: 32MB + 4MB; 

 I/O: 32 pinos; 

 Comunicação: SPI, UART, I2C e JTAG; 

 Consumo total máximo: 478,5mW; 

 Resoluções: 1280x1024, 640x480, 320x256 e 

160x128 pixel; 

 FPS máximo: 60; 

 Principais tarefas de processamento de imagem 

incorporadas: histogram, pixel sampling, mean, 

frame difference, blob, scan, count e find; 

 Preço: ≈133.40€; 

 

Figura 2.43 - CMUcam3. 

 

Figura 2.44 - CMUcam3 com 
componentes extra. 

2.4.2.2 - CMUcam3 (University '10, 71) 

Principais Especificações: 

 Processador: 60Mhz; 

 Memória interna: 128KB + 64KB (+MMC/SD flash slot); 

 I/O: 10 pinos; 

 Comunicação: Série RS232 e UART; 

 Consumo total máximo: 750mW; 

 Resoluções: 352x288 pixel; 

 FPS máximo: 50; 

 Principais tarefas de processamento de imagem 

incorporadas: Threshold, blobs, frame 

differencing, mean and variance, histogram e 

clipping; 

 Preço: ≈150.00€; 
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Figura 2.45 – AVRcam Frente. 

 

Figura 2.46 - AVRcam Traz. 

2.4.2.3 - AVRcam (JROBOT '04, 31) 

Principais Especificações: 

 Processador: 16MHz (Atmel AVR mega8); 

 Memória interna: 8KB + 1KB; 

 I/O: 10 pinos; 

 Comunicação: Série RS232, UART e I2C; 

 Consumo total máximo: 285mW; 

 Resoluções: 88x144 pixel; 

 FPS máximo: 30; 

 Principais tarefas de processamento de imagem 

incorporadas: Number of objects, color, 

bounding box e line-tracking; 

 Preço: ≈67.80€; 

 

Figura 2.47 - POB-Eye II. 

2.4.2.4 - POB-Eye II (POB-Technology '10, 51) 

Principais Especificações: 

 Processador: 60Mhz (ARM 7TDMI); 

 Memória interna: 128 KB + 64KB; 

 I/O: 12 pinos; 

 Comunicação: I2C, UART e USB; 

 Consumo total máximo: 12000mW; 

 Resoluções: 160x120 pixel; 

 FPS máximo: 10; 

 Principais tarefas de processamento de imagem 

incorporadas: Form recognition, separate colors 

e pattern recognition; 

 Preço: ≈185.00€; 

 

Figura 2.48 - NXTCam-v3. 

2.4.2.5 - NXTCam-v3 (NXT '11, 46) 

Principais Especificações: 

 Processador: 16MHz (Atmel AVR mega8); 

 Memória interna: 8KB + 1KB; 

 I/O: 0 pinos; 

 Comunicação: I2C e USB; 

 Consumo total máximo: 197,4mW; 

 Resoluções: 88x144 pixel; 

 FPS máximo: 30; 

http://www.active-robots.com/products/sensors/pob-eye-details.shtml
http://www.mindsensors.com/index.php?module=pagemaster&PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=78
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 Principais tarefas de processamento de imagem 

incorporadas: Number of objects, color of 

objects, detect and track lines and objects e 

bounding box; 

 Preço: ≈102.54€; 

 

Figura 2.49 - BeagleBoard-xM. 

 

Figura 2.50 - LI-5M03 - 5M 
Camera Board. 

2.4.2.6 - BeagleBoard-xM + LI-5M03 - 5M Camera 

Board(Imaging '11, 26; BeagleBoard.org '11, 6) 

Principais Especificações: 

 Processador: 1GHz (Super-scalar ARM Cortex TM -A8) 

 Memória interna: 512MB (+microSD slot); 

 I/O: 20 pinos; 

 Comunicação: JTAG, Série RS232, UART, I2C, 

USB, Ethernet, S-video e DVI-D; 

 Consumo total máximo: 5000mW; 

 Resoluções: 2592x1944 pixel; 

 FPS máximo: 60; 

 Principais tarefas de processamento de imagem 

incorporadas: Detecção de curvas, segmentação 

de imagem, histograma e identificação de 

formas; 

 Preço: ≈139.70€ (=85.60€ + 54.10€); 

 

Figura 2.51 - VC2038 Smart 
Camera Frente. 

 

Figura 2.52 - VC2038 Smart 
Camera Traz. 

2.4.2.7 - VC2038 Smart Camera (Montrol '05, 43) 

Principais Especificações: 

 Processador: 150MHz (TMS320C6211); 

 Memória interna: 16 MB + 2 MB + 16 MB; 

 I/O: 8 pinos; 

 Comunicação: XGA/SVGA, Série RS232 e 

Ethernet; 

 Consumo total máximo: 15000mW; 

 Resoluções: 640x480 pixel; 

 FPS máximo: 40; 

 Principais tarefas de processamento de imagem 

incorporadas: Filters, feature extraction, 

graphic functions e imaging operations; 

 Preço: não disponível; 

http://www.watterott.com/index.php?page=product&info=1587
https://www.leopardimaging.com/Beagle_Board_xM_Camera.html
http://www.visualinspections.it/images/camera_new.jpg
http://www.montrol.com.tw/WEB/SmartCamera.htm
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Figura 2.53 - Dalsa BOA Smart 

Camera. 

2.4.2.8 -  Dalsa BOA M640 - iNspect (Infaimon 

'11, 29) 

Principais Especificações: 

 Processador: 1GHz (On-board DSP); 

 Memória interna: 256MB + 256MB; 

 I/O: 8 pinos; 

 Comunicação: PLC Standard, Série RS232 e 

Ethernet; 

 Consumo total máximo: 3600mW; 

 Resoluções: 640x480 pixel; 

 FPS máximo: 60; 

 Principais tarefas de processamento de imagem 

incorporadas: Posicionamento, identificação, 

medição, verificação e detecção de falhas; 

 Preço: ≈3065.00€; 

2.4.3 - Análise 

A CMUcam, a Surveyor SRV-1 Blackfin e a AVRcam são as Smart Cameras mais 

comummente utilizadas em âmbito de investigação. Possuem todas a vantagem de serem 

open source, e, à excepção da AVRcam, possuírem um apoio ao cliente muito satisfatório. De 

uma forma geral a Surveyor SRV-1 Blackfin é muito mais completa em termos de recursos, 

possui uma comunidade de utilizadores mais alargada, e com isso existe muito mais 

informação disponível. É também muito versátil e extremamente expansível. (Robots '10, 54) 

O POB-Eye II e a NTXCam são Smart Cameras que fazem parte de um produto final (Kit), 

que é comummente comercializado pelas empresas que as criaram. Possuem um 

funcionamento parecido, mas devido ao facto citado o acesso à sua informação encontra-se 

dificultado. No entanto já existe informação open source, criada por utilizadores, para as 

poder utilizar como Smart Cameras fora do seu kit. Salienta-se que a NTXCam é um 

equipamento muito semelhante à ARVcam. 

A VC2038 Smart Camera é um produto caixa fechada, a versão mais barata da sua série. 

Devido a esse facto é a mais limitada, no entanto ainda assim apresenta características 

apreciáveis. È um produto mais vocacionado para a indústria, como produto final, pronto a 

ser utilizado na maioria das condições. 

Dalsa BOA é uma Smart Camera relativamente recente e com funcionalidades 

extremamente vocacionadas para a indústria. Possuí boas características e uma grande 

versatilidade. O facto de funcionar com o software iNspect (Dalsa '11, 12), que é fornecido 
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juntamente com a Smart Camera aquando da sua aquisição, dá-lhe uma versatilidade e 

facilidade de utilização interessante. Além do mais possui um webserver, através do qual é 

possível monitorizar e controlar o sistema, no qual esta se integra, em qualquer local com 

acesso à rede. A grande desvantagem deste equipamento é notoriamente o seu preço. 

O conjunto BeagleBoard, aqui apresentado, caracteriza-se pela adaptação de um produto 

que normalmente não é utilizado com a finalidade de operar como Smart Camera. Esta placa 

possui um desempenho acima da média e um leque de opções muito interessante. Dessa 

forma utilizar este conjunto como Smart Camera é, normalmente, desperdiçar recursos. No 

entanto, como é óbvio podem existir situações em que este, à partida, excesso de recursos 

seja útil ou até mesmo necessário, daí esta ser também uma opção a considerar. 

Em robôs móveis um factor a ter em especial atenção é o consumo eléctrico de cada 

equipamento. Considerando os valores de consumo máximo apresentados, é verificável que 

não existe um padrão no que toca a este factor. No entanto é perceptível que as Smart 

Cameras com menor capacidade e funcionalidades, como a AVRcam e a NXTCam-v3, possuem 

um menor consumo. A Surveyor SRV-1 Blackfin Camera apresenta-se como a melhor opção, no 

que toca à relação qualidade vs consumo máximo. 

Analisando as restantes especificações de cada Smart Camera, apresentadas 

anteriormente, verifica-se que cada uma tem a sua vantagem. Devido a esse facto, consegue-

se referir que na maioria das situações, existem sempre aplicações em que cada uma se 

adapta melhor do que as outras. No entanto, no caso de integração num AGV industrial, a 

Smart Camera tem necessariamente que possuir boas características, ser versátil, robusta e 

fiável. 

Este é apenas um número representativo de soluções nesta área, no entanto apresentam-

se como soluções dignas de destaque em cada um dos subgrupos citados na introdução. 
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Capítulo 3  

Robô Móvel Industrial 

Este capítulo será dedicado, de uma forma geral, à apresentação do robô móvel industrial 

utilizado. Será apresentado o seu hardware, no que toca às partes utilizadas e às partes 

melhoradas, tal como todo o software desenvolvido, com vista o objectivo. 

3.1 - Apresentação Geral 

O robô móvel industrial utilizado no âmbito desta dissertação encontra-se apresentado na 

figura 3.1. 

 

Figura 3.1 – Robô Móvel Industrial melhorado. 

 Este robô foi projectado para realizar tarefas de transporte de materiais na indústria, daí 

se encontrar dimensionado para o transporte de paletes com norma europeia (120x80x15 cm), 



 

       39 

 

e já foi já utilizado numa anterior dissertação, (Lima '10, 79), pelo que grande parte do seu 

hardware já existia. No entanto, devido aos objectivos propostos para esta dissertação, o 

robô foi sujeito a um enorme processo de melhoria. De uma forma geral, apenas a estrutura e 

os motores se mantiveram. As melhorias implementadas serão apresentadas de uma forma 

mais detalhada nas próximas secções. 

Este robô, na sua estrutura base, contêm um tapete rolante. Este componente encontra-

se neste robô com o objectivo de facilitar todo o processo de carga e descarga dos objectos 

que transporta, através de uma palete, por exemplo. Por forma a tornar viável a utilização 

deste robô em diversos ambientes e situações, a altura a que o tapete se encontra da base é 

regulável. Por não ser objectivo desta dissertação este componente não foi utilizado. 

A movimentação do robô encontra-se ao encargo de um sistema de tracção diferencial 

dianteiro, complementado por um par de rodas castor, colocadas, estrategicamente, na zona 

traseira do robô. Este sistema caracteriza-se pelo simples controlo e pelo razoável nível de 

manobrabilidade. 

É objectivo que este robô móvel industrial seja um AGV. Para isso, tal como já foi 

referido, usará um sistema de visão artificial. O ambiente controlado de aquisição encontra-

se na parte frontal do veículo e apresenta-se como uma caixa opaca negra em permanente 

contacto com o solo. Local de onde se pretende extrair a informação que auxiliará a tarefa de 

localização do robô. 

 

Figura 3.2 – Estrutura do robô móvel industrial utilizado. Vista lateral à esquerda e vista superior da 
base à direita. (Lima '10, 79) 

Uma vez que se pretende que este veículo se movimente em ambiente industrial, todo o 

sistema eléctrico desenvolvido e utilizado foi cuidadosamente disposto dentro de uma caixa 

vocacionada para este tipo de ambientes. Por forma a facilitar o controlo das principais 

partes constituintes do robô foi criada uma botoneira, colocada numa zona estratégica do 

robô, segura mas de fácil acesso. 

Como robô do tipo móvel espera-se que seja auto-alimentado. Para cumprir esta 

especificação o robô possui duas baterias de chumbo com elevada capacidade. 

O robô encontra-se dotado da capacidade de poder suportar um computador portátil. 
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3.2 - Arquitectura Funcional do Sistema 

 

Figura 3.3 – Arquitectura Funcional do Sistema. 

Este diagrama visa apresentar, de uma forma geral, como todo o sistema se encontra 

relacionado e como funciona. Nesta secção pretende-se ainda explicar textualmente o que 

visualmente não é perceptível ou não é claro. 

Todo o software de alto nível encontra-se num computador. Este componente serve 

também como meio de comunicação entre o utilizador e o sistema. O software de baixo nível, 

denominado firmware, encontra-se num microcontrolador. Estando este componente 

responsável principalmente pelo controlo dos motores, respeitando as ordens advindas do 

nível superior, ou seja, do software de controlo presente no computador. 

O software de controlo, recebe periodicamente informação sobre os encoders dos 

motores, através da comunicação com o microcontrolador, sobre as landmarks detectadas, 

quando for caso disso, através do software de análise das mesmas, e sobre as orientações 

dadas pelo utilizador, através da interface. Com base neste conjunto de informações o 

software determina o actual objectivo e informa o microcontrolador da correspondente 

quantidade de movimento pretendida para cada motor, que por sua vez cumpre a ordem. 

Todas as partes desta arquitectura serão apresentadas com maior detalhe nas secções 

seguintes, mais vocacionadas para o efeito. 
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3.3 - Plataforma de Hardware 

Tal como é perceptível na arquitectura funcional apresentada, este sistema, no que toca 

ao hardware, pode ser dividido em dois grandes subsistemas, o subsistema de visão artificial e 

o subsistema eléctrico. As próximas secções visam apresentar com um maior detalhe estes 

dois subsistemas. 

3.3.1 - Sistema de Visão Artificial 

Tal como já foi descrito na secção 2.2 -, um sistema de visão artificial é bastante 

susceptível às condições onde actua. No caso de um robô móvel existem diversas possíveis 

interferências externas que prejudicam o correcto funcionamento deste sistema. Dessa 

forma, neste tipo de situações, um correcto condicionamento do ambiente de aquisição deve 

ser implementado. Com tudo isto este tipo de sistemas, nestas condições, possuem uma 

elevada componente de hardware, que se pretende apresentar detalhadamente nesta secção. 

O sistema de visão artificial actualmente utilizado, presente na zona dianteira do robô 

móvel utilizado, pode ser visualizado na figura seguinte. 

 

Figura 3.4 – Sistema de visão artificial actual do robô móvel industrial. 

3.3.1.1 - Componentes 

Esta caixa opaca preta contém, no seu interior e envolvente, um conjunto enorme de 

componentes, que todos juntos formam o sistema de visão artificial do robô móvel industrial. 

A própria caixa opaca preta é por si só um componente deste sistema. Tal como a câmara 

digital, a iluminação controlada, a ventilação, e o equipamento responsável pela análise das 

imagens obtidas, que neste caso é um computador portátil. 
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Figura 3.5 – Conjunto de componentes do sistema de visão artificial. 

A caixa de acrílico opaco preto, ou caixa opaca preta, existe devido à necessidade de 

proteger o ambiente de aquisição de imagem. Proteger principalmente da interferência das 

variações de luminosidade externa, devido, principalmente, ao facto de o robô se 

movimentar. O objectivo deste componente é permitir uma aquisição de imagem com uma 

iluminação sempre uniforme. 

A caixa opaca preta ocupa toda a zona de aquisição de imagem, e encontra-se em 

permanente contacto com o solo, por forma a cumprir o seu objectivo da melhor forma. Está 

por isso embutida na zona frontal do robô e possui as seguintes dimensões. 

 
Figura 3.6 – Dimensões da zona de aquisição de imagem. (Lima '10, 79) 

A câmara digital utilizada neste sistema é uma DMK 31AU03 fabricada pela empresa The 

Imaging Source. 

 

Figura 3.7 – Câmara DMK 31AU03. (Source '11, 77) 

Principais Especificações: 

 CCD: 1/3 " da Sony; 

 Resolução: 1024x768 pixel; 

 Tipo: Monocromática; 

 Comunicação e Alimentação: USB; 

 FPS máximo: 30; 

 Consumo Típico: 2500mW; 

 Preço: 490.00€; 

As especificações desta câmara demonstram que esta cumpre os requisitos impostos pelo 

presente projecto. 
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Dessa forma falta apenas apresentar a lente escolhida para esta câmara, para que assim 

se consiga captar toda a área de interesse com a máxima resolução. A lente utilizada foi a 

LTC 3361/30 (Philips '98, 47) da empresa Philips, que se trata de uma lente com zoom 

(Distância focal: 3.5 a 8 mm). Esta lente, devido à característica citada, demonstrou-se 

particularmente útil, muito por causa do hardware ter passado por um processo de 

transformação, sem histórico que garantisse o resultado esperado. No entanto no caso de uma 

solução final é aconselhável o uso de uma lente sem zoom, uma vez que possuem um menor 

preço e dimensão. No Apêndice B encontra-se descrito o processo de determinação do valor 

da distância focal de uma lente, destas, que possa ser utilizada neste projecto. 

A iluminação utilizada é do tipo Iluminação Frontal, em Campo Claro, Difusa, apresentada 

na secção 2.2.3.1.1 -. Dentro deste tipo de iluminação optou-se pela solução presente na 

figura 2.14 d). 

Na figura seguinte é possível visualizar a iluminação controlada citada. 

  
Figura 3.8 – Iluminação Frontal, em Campo Claro, Difusa construída. 

Esta estrutura encontra-se embutida dentro da caixa opaca preta. Dentro dessa mesma 

caixa e associada à estrutura existe também uma placa, através da qual é possível regular, 

manualmente, a intensidade da iluminação fornecida. 

Todos estes componentes electrónicos, a dissiparem continuamente calor, produzem 

valores de temperatura elevados dentro da caixa, quando esta está fechada. Por forma a 

evitar problemas a longo prazo com o sistema de visão artificial, a caixa opaca preta 

encontra-se equipada com um simples sistema de refrigeração baseado em ventilação. 

Sistema com duas ventoinhas, por forma a criar um fluxo de ar, ligadas através de tubos 

opacos curvos, para assim evitar a entrada de luminosidade externa dentro da caixa opaca. 

   
Figura 3.9 – Placa reguladora de intensidade da iluminação fornecida à esquerda. Sistema de 
refrigeração baseado em ventilação à direita. Controlo manual do sistema de refrigeração ao centro. 
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3.3.1.2 - Melhoramentos Efectuados 

Mais uma vez se reitera que este robô móvel foi já utilizado numa anterior dissertação. 

Dessa forma, no início desta dissertação, existia já uma estrutura construída, que incluía um 

sistema de visão artificial e um sistema eléctrico. No entanto é objectivo desta dissertação 

melhorar o robô móvel industrial, principalmente esses sistemas. Assim sendo todas as 

melhorias efectuadas serão apresentadas e comparadas com a solução anteriormente 

existente. 

Nesta secção é suposto que se apresentem as melhorias efectuadas ao nível do sistema de 

visão artificial. Como, de uma forma geral, o actual sistema foi já apresentado na anterior 

secção, é necessário apresentar agora o sistema anteriormente existente. 

 

Figura 3.10 – Anterior sistema de visão artificial. (Lima '10, 79) 

Como é perceptível pela figura 3.10 o sistema anterior já possuía a caixa opaca preta. 

Este foi um dos equipamentos que passou por um processo de melhoria. 

O objectivo deste componente, anteriormente apresentado, mesmo com estas condições 

é parcialmente satisfeito, uma vez que a caixa continua a ser opaca. No entanto esta caixa 

possuía uma grande imperfeição, que muitas vezes colocava em causa o seu objectivo. A 

caixa apresentada acompanha a estrutura base do robô, e por isso encontra-se a ≈2 cm do 

solo. Esta característica é aceitável, uma vez que um robô do tipo móvel está sujeito a 

oscilações ao longo dos percursos que efectua, devido a pisos não planos e não horizontais, e 

dessa forma não poderia ter uma estrutura rígida em contacto permanente com o solo. No 

entanto esta característica coloca em causa todo o seu objectivo, uma vez que 2cm é 

abertura suficiente para que a iluminação não seja uniforme e sofra perturbações. 

A solução anteriormente apresentada para este problema baseava-se em preencher esses 

≈2 cm de distância do solo com simples cartolina preta. Esta alternativa não pode ser 

considerada solução, muito menos para ambientes industriais, uma vez que basta uma 

pequena quantidade de humidade ou até um piso mais irregular para que o objectivo volte a 

ser posto em causa, porque estas são situações que danificam permanentemente este tipo de 
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produto. Quando se visualizou este equipamento pelas primeiras vezes foi exactamente o 

cenário de danificação da cartolina que foi encontrado. Dessa forma possuir esta solução não 

resolvia o problema. 

A melhoria que aqui deveria de ser aplicada tinha que ser robusta à humidade, aos pisos 

irregulares e não horizontais, e tinha que cumprir com o objectivo de vedar a entrada de luz 

do exterior. Existe um produto, comummente comercializado, denominado ―escovas de 

vedação” que normalmente é utilizado como vedante contra ar e poeira em janelas e portas. 

Como a sua função é vedar contra ar e poeira, desde que o material usado seja opaco, veda 

também luminosidade. 

 

Figura 3.11 – Exemplo de escova de vedação. (Tulong '11, 76) 

Este produto foi então utilizado e aplicado na caixa, no lugar da anterior cartolina, 

cumprindo o objectivo. Uma funcionalidade extra que esta melhoria, colateralmente, 

acrescenta ao sistema advém do facto de antes de uma dada landmark ser visualizada e 

adquirida é limpa, evitando assim, até certo ponto, este tipo de ruído na imagem. 

  

Figura 3.12 – Aplicação das escovas de vedação na caixa opaca preta. 

Outro problema encontrado nesta caixa advinha do tipo de material utilizado na sua 

construção. O tipo de acrílico utilizado possui um elevado índice de reflectividade. Devido a 

esse facto, com alguma iluminação, funciona por vezes como espelho. Este facto torna-se 

num problema neste tipo de sistemas. Como o CCD da câmara não possui uma dimensão 

proporcional à dimensão da zona de aquisição, para se conseguir visualizar toda a área da 

zona de aquisição uma das dimensões visualiza mais do que o pretendido e por isso visualiza 

também a estrutura preta opaca reflectora. Quando existe uma landmark dentro da zona de 

aquisição de imagem e esta se encontra próxima da parede visualizada existem falsas 

detecções, e com isso distorção da informação. Esta simples situação cria imensos problemas, 

principalmente porque as paredes visualizadas na imagem são as que possuem maior 

comprimento e por isso maior área para possíveis reflexões. 
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A melhoria a aplicar deve solucionar o problema das reflexões. Por forma a não passar 

pela tarefa de troca de caixa, a solução passa por eliminar o problema do material ser 

reflector. A solução escolhida foi revestir todo o interior desta caixa com papel de veludo 

preto autocolante. Esta solução eliminou totalmente as reflexões, mas devido às suas 

características transforma a luz que nela incide em calor. Aspecto que, tal como mais à 

frente será demonstrado, não é relevante. 

 

Figura 3.13 – Resultado do revestimento do interior da caixa opaca preta. 

Outro componente do sistema de visão artificial que também passou por um processo de 

melhoria foi a iluminação. Como se pretende adquirir uma imagem dentro de uma caixa, cujo 

objectivo assenta, principalmente, no isolamento do seu interior da luminosidade exterior, 

existe a obrigatoriedade de se colocar uma iluminação dentro da caixa. 

A solução existente anteriormente baseava-se, como se pode visualizar na figura 3.10, em 

duas barras, sem regulação da quantidade de iluminação produzida, cada uma com 38 LED‘s 

standards, ligados em série. O princípio desta iluminação assenta no uso dessas barras 

emissoras de luz directa e em duas folhas de papel brancas. O direccionamento das fontes de 

luz para as folhas, colocadas em duas laterais opostas da caixa, pretende fornecer ao sistema 

uma iluminação menos directa. Esta iluminação não pode ser considerada uma iluminação 

controlada, não segue nenhuma técnica das apresentadas na secção 2.2 - e produz maus 

resultados, porque não segue todos os princípios da iluminação mais apropriada para este 

sistema. 

Devido a todos estes factos decidiu-se escolher uma nova e correcta iluminação para este 

sistema, não aproveitando dessa forma nada do anterior setup. 

Tendo como base a informação disponível na secção 2.2 - deste documento, é sabido que 

a iluminação se deve adaptar ao tipo de imagem que se pretende recolher e ao local de 

aquisição. A informação a recolher (landmarks) encontra-se no solo, e é por isso que o uso do 

tipo de luz frontal é obrigatório. Uma vez que a solução pretendida deve ser imune ao tipo de 

solo, a iluminação deve garantir a não existência de reflexões especulares, daí a escolha do 

tipo difuso. A informação que se pretende realçar não se encontra associada a relevos nem a 

irregularidades, mas sim ao conteúdo do objecto. Dessa forma a iluminação em campo claro é 
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o mais indicado. Por tudo isto a escolha recaiu sobre a Iluminação Frontal, em Campo Claro, 

Difusa analisada da secção 2.2.3.1.1 -, tal como citado anteriormente. 

Devido às limitações físicas apresentadas pela estrutura do robô não foi possível encontrar 

um produto comercial que pudesse ser utilizado neste sistema. Em virtude desse facto a 

construção de todo o sistema foi inevitável. 

A iluminação escolhida para este sistema possui, pelo menos, 4 tipos de soluções 

diferentes possíveis. A escolha recaiu sobre a disponível na figura 2.14 d), tal como já foi 

citado, porque apresenta menor complexidade de construção, menor custo associado, e baixo 

consumo eléctrico, aspecto importante num robô móvel. 

 

Figura 3.14 – Esboço da iluminação controlada pretendida. (Tech '11, 64) 

A construção desta estrutura passou por diversas fases. De seguida serão apresentadas, 

em forma de resumo, as principais fases de todo o processo construtivo. 

   

      a)            b)       c) 

   

     d)        e)        f) 
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         g)              h) 

   

          i)      j)   k) 

Figura 3.15 – Resultados das principais fases do processo produtivo da iluminação controlada. 

Todo este processo produtivo, divisível em seis principais fases, pode ser visualizado no 

conjunto de imagens da figura 3.15, onde a ordem alfabética corresponde à evolução da 

construção. 

Conhecendo as dimensões e restrições da caixa opaca, local onde é suposto introduzir-se 

esta iluminação, e o esboço da solução a construir, o primeiro passo da primeira fase foi 

definir as dimensões da estrutura. O resultado deste passo foi 42x22x32cm. Estando os 

tamanhos definidos, foi possível iniciar-se a construção propriamente dita. Por forma a dotar 

a estrutura de rigidez mecânica criou-se um esqueleto base. O material base deste esqueleto 

é fio de cobre unifilar de 2.5mm. Na figura 3.15 a) é possível visualizar o resultado desta 

fase. 

A fase seguinte, número dois, consistia em preencher a estrutura definida pelo esqueleto 

já construído. O objectivo é reforçar, vedar e dar consistência à estrutura. O material 

utilizado para efectuar este preenchimento foi K-Line, também conhecido como cartão 

espuma, de 5mm. O resultado desta fase, número dois, pode ser visualizado na figura 3.15 b). 

Foi objectivo da terceira fase construir, a partir também de K-Line, a base de apoio para 

os componentes emissores de luz e revestir toda a estrutura, por forma a evitar a entrada de 

luz pelas junções, usando cartolina preta. A base de apoio construída tinha que ser amovível, 
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por forma a facilitar qualquer intervenção de manutenção que possa existir nestes 

componentes. As figuras 3.15 c) e d) mostram o resultado da terceira fase. 

Nesta altura a estrutura física começava a ganhar forma mas ainda faltavam aspectos 

muito importantes, como a reflexão. Na quarta fase pretendia-se dotar o interior da estrutura 

de grande reflectividade. Até agora produtos minimamente comuns foram utilizados, mas 

nesta fase teriam que ser utilizados produtos muito específicos, por forma a garantir a 

qualidade esperada. Isto porque o interior da actual estrutura não possui reflectividade 

suficiente. Analisando as informações fornecidas na secção 2.2.3.2 - é possível afirmar que 

material fotográfico, como a sombrinha reflectora, é uma solução. Optou-se portanto por um 

reflector circular de 80 cm da Walimex (SL '11, 57), produto em tudo idêntico à sombrinha 

reflectora mas sem costuras. O interior da estrutura foi portanto revestido com o tecido 

reflector deste produto, e o resultado pode ser visualizado na figura 3.15 e). 

Após a base da estrutura estar completamente construída era chegado o momento de 

construir a parte emissora de luz, objectivo da quinta fase. Como inicialmente não era 

conhecida a quantidade de luminosidade que seria necessária e como se pretendia um 

consumo energético racionalizado, decidiu-se construir uma placa de alimentação do circuito 

de iluminação com saída regulável, tal como foi apresentada na secção anterior. 

O tipo de fonte de luz escolhido foi o LED, devido à sua alta eficácia, pequena dimensão e 

baixo consumo. Todas estas características são importantes num sistema deste tipo. Optou-se 

por LED‘s de alto brilho, para conseguir iluminar convenientemente a zona de aquisição, e 

com baixo ângulo de abertura, para evitar a luminosidade directa à câmara. A seguinte tabela 

visa facilitar o processo comparativo para a escolha do produto mais indicado para este 

sistema. 

Tabela 3.1 — Comparação entre tipos de LED‘s – Fonte (RS_Components '11, 55). 

 Cor Branca Cor Verde Cor Vermelha 

30º 
Intensidade 6240→17300 mcd 6000→16800 mcd 3400→9600 mcd 

Consumo Máximo 105mW 122mw 125mW 

20º 
Intensidade 15500→44000 mcd 21650→61050 mcd 

 
Consumo Máximo 105mW 126mW 

Para esta comparação foram usados os produtos com maior intensidade, disponíveis na 

loja RS Componets (RS_Components '11, 55) em Março de 2011, que respeitam os filtros acima 

citados, tal como o baixo ângulo de abertura, serem de alto brilho e possuírem pequena 

dimensão, respectivamente 5mm. Além do que foi dito todos os produtos comparados 

possuem o mesmo preço, 0.69€, e o tipo de montagem Through Hole. No entanto variam nos 

parâmetros acima citados, o que permite comparar e escolher o que parece mais apropriado. 

Como se pretende um produto com o menor ângulo possível, menor consumo e maior eficácia 
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a melhor opção parece ser o de cor branca com 20º de ângulo de abertura. Esta escolha 

corresponde ao LED NSPW500DS da marca Nichia (Nichia '11, 45). 

Nesta iluminação foram utilizados ≈118 unidades do LED escolhido, mais 42 unidades que 

a versão anterior. Cada uma das três placas construídas contém ≈39LED‘s, ligados em 

paralelo. Essas placas possuem a particularidade de possuírem todos os seus componentes, 

LED‘s e resistências, ligados indirectamente, ou seja, através de conectores. O que facilita 

muito qualquer processo de manutenção e garante igualmente a qualidade de funcionamento. 

As figuras 3.15 h) e g) mostram os resultados da quinta fase, aqui descritos. 

Nesta fase a estrutura apresenta ainda alguns problemas, muito baseados no facto de ser 

artesanal. As irregularidades da superfície reflectora aplicada e as reflexões múltiplas, 

mesmo usando LED‘s com baixo ângulo de abertura, produzem luminosidade directa à 

câmara. É objectivo da sexta e última fase ultrapassar este problema. Para se conseguir tal 

facto, é crucial recorrer-se novamente à informação da secção 2.2.3.2 -. A solução 

encontrada baseou-se no princípio utilizado pelos Hazy e Soft-Light, ou seja, colocar uma 

superfície difusora (SL '11, 58) depois da fonte de luz, directa ou reflectida. Esta solução 

acaba por vir difundir a luminosidade que já foi difundida uma vez, devido às propriedades da 

estrutura, e com isso colmata as imperfeições da primeira difusão. Como a estrutura em 

causa é curva e a superfície é tecido, foi necessário usar pitons em ferro para conseguir 

suportar correctamente a superfície. O resultado da quinta fase é visualizável nas figuras 3.15 

f) e i). 

Através das figuras 3.15 j) e k) é possível visualizar a iluminação controlada final em 

funcionamento. 

Como é possível detectar através da figura 3.10, o sistema de visão artificial anterior 

possuía já a câmara digital DMK 31AU03, o que significa que este componente manteve-se, tal 

como a sua lente LTC 3361/30. O mesmo não acontece com o sistema de ventilação, ou seja, 

o anterior sistema de visão artificial não possuía sistema de ventilação. No entanto este 

componente não se trata de uma melhoria, mas sim de uma necessidade advinda dos 

processos de melhoria implementados, e anteriormente apresentados. 

3.3.1.3 - Calibrações 

Nesta secção serão apresentadas as três principais tarefas de calibração efectuadas, 

envolvendo o sistema de visão artificial. 

3.3.1.3.1 - Parâmetros da Câmara 

Esta secção divide-se crucialmente em duas, as tarefas, efectuadas, de ajuste de focagem 

e zoom da câmara e a determinação da relação pixel↔cm. 
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Devido ao facto de a lente utilizada possuir zoom, este parâmetro é facilmente ajustado. 

No caso de uma lente sem zoom, esta tarefa basear-se-ia no ajuste da distância da câmara ao 

solo. O ajuste deve ser efectuado de forma a que toda a zona de aquisição de imagem seja 

visível na imagem adquirida, com o máximo aproveitamento da mesma. 

Após o processo de ajuste de zoom ter sido efectuado, o processo de focagem deve ser 

iniciado. Este processo consistiu em adquirir a imagem de uma folha com linhas de várias 

espessuras e ajustar a focagem na lente, por forma a serem visíveis todas as linhas, até as 

mais finas. 

 
Figura 3.16 – Resultado obtido após a focagem da lente. 

O resultado deste processo de calibração passou por um processo de validação, que 

consistiu na visualização de outros dois diferentes padrões, um em xadrez e outro em 

círculos. O resultado foi igualmente satisfatório e dessa forma esta calibração foi validada. 

A citada calibração pixel↔cm efectuada consiste em utilizar o padrão de xadrez 

anteriormente citado e determinar a quantos pixéis corresponde as dimensões de um 

quadrado desse padrão. Existe um aspecto que prejudica a determinação destes valores, 

trata-se do efeito barril, típico na maioria das lentes, que deforma a imagem, arredondando-

a partir do seu centro progressivamente. A tabela seguinte apresenta os resultados médios 

obtidos para quadrados de 1cm2 em diferentes zonas da imagem. 

Tabela 3.2 — Correspondências médias 1cm→pixeis em diferentes zonas da imagem. 

Zona da Imagem Medições 

Centro da Imagem 26x26 pixéis 

Laterais da Imagem 25x25 pixéis 

Como a variação média provocada pelo efeito de barril é de 1 pixel, esta não influencia 

significativamente o projecto. Assim sendo considerou-se o valor médio dos valores anteriores 

como o de referência para a calibração. Então 1cm = 25,5pixéis e 1pixel ≈ 0.039cm. 
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Figura 3.17 – Processo utilizado para determinação da relação pixel↔cm. 

3.3.1.3.2 - Posição da Câmara 

O robô móvel possui um referencial próprio, com origem no ponto central do eixo que as 

rodas motrizes formam. A zona de aquisição de imagem, devido ao posicionamento da caixa 

opaca no robô, possui o mesmo referencial, mas com a origem a sofrer um offset em x de 

+13,55cm. 

 

Figura 3.18 – Referencial do robô móvel industrial utilizado. 

A câmara é posicionada manualmente, na caixa opaca, por forma a visualizar toda a zona 

de aquisição de imagem, tal como já foi referido. Idealmente pretende-se que o ponto 

central da imagem adquirida esteja posicionado no centro do referencial da zona de aquisição 

de imagem, anteriormente definido. Assim sendo percebe-se que o posicionamento (x,y) da 

câmara em relação à zona de aquisição de imagem é um factor a ter em consideração e é 

portanto um processo de calibração. 

Por forma a efectuar esta calibração é necessário comparar ambos os centros citados. 

Para isso numa fase inicial desenhou-se no solo a zona de aquisição de imagem do robô, 

contornando-a. Após isto determinou-se o ponto central desse rectângulo, desenhando-o 

juntamente com os eixos. Esta seria portanto a posição de referência para a câmara. Esta 

calibração só é possível se o software de aquisição de imagem conseguir mostrar a imagem 

adquirida e duas rectas paralelas às laterais da imagem com posição editável. Assim sendo, 

colocando o robô na mesma posição e a aplicação citada a adquirir imagens em real time, 

sobrepõe-se o cruzamento das duas rectas citadas, alterando a sua posição através da 

aplicação, com o centro da zona de aquisição de imagem, visualizado. 
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Figura 3.19 – Desenho da zona de aquisição de imagem e respectivos eixos no solo. 

Conhecendo os valores correspondentes ao ponto central da imagem, que é igual a 

metade das dimensões da imagem adquirida, e conhecendo as coordenadas do ponto central 

do ambiente de aquisição na imagem, pela alteração de posição das rectas, é possível 

determinar o desvio linear entre centros. Como também são visualizáveis os eixos é possível 

determinar o desvio angular da câmara. 

 

Figura 3.20 – Imagem adquirida aquando do processo de calibração da posição da câmara. 

Este processo, ou partes dele, foi um importante auxiliar em duas principais fases. A de 

posicionamento inicial da câmara, seguindo o que idealmente se pretende, e a de 

determinação do erro após o posicionamento final, como a fixação, por exemplo. Os 

resultados desta calibração encontram-se na seguinte tabela e são um importante auxiliar na 

correcção das posições determinadas pelo sistema de análise de landmarks e consequente 

posicionamento. 

Tabela 3.3 — Desvios finais de posicionamento da câmara. 

Desvio Linear em X Desvio Linear em Y Desvio Angular 

-3 pixéis → ≈-1.17mm +21 pixéis → ≈+8.19mm 0º 

O desvio angular entre eixos, ou da câmara, não possui valor considerável, como pode ser 

visualizado na imagem 3.20, pelo que se considerou nulo. 
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3.3.1.3.3 - Intensidade da iluminação 

Como já foi dito, a estrutura de iluminação controlada actual, foi construída sem 

conhecimento prévio da quantidade de luminosidade necessária. No entanto algumas 

características, anteriormente apresentadas, foram ficando definidas com o avanço da 

investigação, o que restringiu as soluções e permitiu a escolha do LED mais apropriado, 

dentro dos disponíveis. Mas embora o LED estivesse escolhido ainda não existia informação 

sobre a quantidade de luz necessária. Assim sendo decidiu-se subdimensionar a quantidade de 

iluminação máxima disponível. 

O valor procurado teria que ser função de alguma variável ou conjunto de variáveis, pelo 

que se optou pelas limitações físicas de espaço e pelo ângulo de abertura do LED escolhido. 

Assim sendo considerou-se um valor razoável a existência de 1LED, de 5mm, em cada 10mm. 

Daí a utilização de ≈118 LED‘s na iluminação. 

Esta medida não era de todo descabida uma vez que existia a placa reguladora de 

iluminação. Mas mesmo no caso da luminosidade se encontrar no valor activo mínimo 

conseguido pela placa reguladora e a luminosidade ser ainda excessiva, cortar na abertura da 

lente era uma outra solução, embora existisse aí um desperdício de energia. 

Após o primeiro teste efectuado com a versão final do sistema de visão artificial ficou 

perceptível que a iluminação produzia luminosidade em excesso no seu valor máximo, tal 

como era esperado. Mas também após a primeira regulação verificou-se que o valor activo 

mínimo conseguido pela placa reguladora era insuficiente para o sistema. Assim sendo 

encontravam-se reunidas as condições para se calibrar a iluminação usando a placa 

reguladora, com uma abertura de lente da câmara elevada. 

 A tabela seguinte apresenta os valores de referência desta iluminação e o resultado da 

calibração. 

Tabela 3.4 — Calibração da iluminação – Valores de referência e o resultado adoptado. 

Tipo Tensão Corrente Consumo Luminosidade Teórica Produzida 

Máxima ≈3.5 V 118x≈30mA ≈12,39W 118x≈44000mCD 

Típica ≈3.2 V 118x≈20mA ≈7,552W 118x≈27000mCD 

Mínima ≈2.7 V 118x≈1mA ≈0.3186W 118x≈15500mCD 

Adoptado ≈2.9 V 118x≈13.2mA ≈4.512W 118x≈22275mCD 

3.3.1.4 - Resultados 

Os dois principais aspectos a citar nesta secção envolvem o consumo total do sistema de 

visão artificial e as imagens obtidas com o mesmo. 

Nas secções anteriores foram já apresentados os consumos de praticamente todos os 

componentes deste sistema. Apenas não foi citado o consumo do sistema de ventilação, que 



 

       55 

 

ronda os 1.56W, e o consumo da placa reguladora, que é aproximadamente 1.128W. Dessa 

forma o sistema de visão artificial consome no total 4.512+1.128+1.56+2.5 = LEDs+Placa 

Reguladora+Ventilação+Câmara = 9.7W. 

Por forma a comprovar que o componente produzido é sustentável compara-se, a 

iluminação controlada, com uma solução comercial. O Equipamento HPD-250 (CCS '11, 9) é 

um equipamento comercial idêntico ao construído, mas circular. Possuí menos ≈430cm2 que a 

estrutura construída e utiliza menos 46 LED‘s de alto brilho. No entanto esta estrutura 

consume 25W, na sua vertente mais económica. A estrutura construída consome na sua 

capacidade máxima ≈14W (12.39+1.676), o que corresponde a uma economia de 

aproximadamente 44%. Este facto comprova que a estrutura é sustentável. 

 

Figura 3.21 – Produto HPD-250SW (CCS '11, 9). 

Com este sistema foi possível obter imagens exactamente como era espectável e foi 

detalhado anteriormente. De seguida apresentam-se quatro imagens demonstrativas, a título 

de exemplo, disso mesmo. 

  

  

Figura 3.22 – Imagens obtidas com o sistema de visão artificial finalizado. 
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Salienta-se que duas das imagens apresentadas, nomeadamente a do canto superior 

esquerdo e inferior direito, possuem um índice de reflectividade muito elevado, devido ao 

material é utilizado nos objectos nelas presentes. No entanto não existem reflexões 

especulares nas imagens capturadas. Também não se visualizam sombras, embora a imagem 

do canto superior direito possua um pequeno relevo. A zona central de aquisição encontra-se 

bem iluminada, embora exista a esperada iluminação gradiente proporcional à forma da 

estrutura. Na secção 6.2 - encontram-se disponíveis mais resultados deste sistema. 

3.3.2 - Sistema Eléctrico 

O sistema eléctrico é parte integrante num qualquer produto eléctrico, e o robô móvel 

apresentado nesta secção não é excepção. Num projecto como um robô móvel este sistema é 

absolutamente crucial, dessa forma toda a investigação a ele associada deve ser efectuada 

com o maior cuidado e rigor. Nesta secção pretende-se apresentar o sistema eléctrico 

instalado no robô móvel industrial utilizado e as principais medidas tomadas para o construir. 

O núcleo do sistema eléctrico, disposto no centro do robô móvel, pode ser visualizado na 

seguinte figura. 

 

Figura 3.23 – Núcleo do sistema eléctrico do robô móvel industrial utilizado. 

3.3.2.1 - Componentes 

É possível dividir o sistema eléctrico, em termos de disposição espacial, em 4 principais 

partes. As baterias, a botoneira ou quadro de comando, os motores e a caixa, com os 

restantes componentes de mais fácil arrumo. 

Como se trata de um robô móvel a sua alimentação tem que se encontrar independente 

do exterior, ou seja, tem que ser auto-sustentável em termos de fornecimento de energia 

para o seu funcionamento. A solução mais comum e apropriada para este tipo de sistema são 

as baterias. A sua escolha deve cingir-se à tensão máxima e autonomia necessárias para o 

sistema. Como a tensão nominal máxima do sistema é 24V, requeridos pelos motores, a fonte 
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de alimentação deve fornecer esse valor. No que toca à autonomia ou capacidade, a escolha 

tem em conta o consumo total do sistema em regime permanente e qual o tempo que se 

pretende que o sistema funcione sem necessidade de recarregar. O robô móvel possuía já 

este componente disponível, aquando do início da dissertação, trata-se de uma série de duas 

baterias do tipo chumbo-ácidas, cada uma com uma capacidade de 24Ah e uma tensão 

nominal de 12V DC. Assim sendo comprova-se que este componente disponível se encontra 

ainda adequado para o actual sistema. 

Numa fase de prototipagem, como esta, é sempre importante possuir total controlo sobre 

todos os principais componentes de um sistema, como o seu estado (On/Off). Dessa forma foi 

criada uma placa, localizada na parte lateral e interior do robô, através da qual é possível 

actuar no estado de cada um dos principais componentes, ligado/desligado, e visualizar essa 

mesma informação em qualquer momento. Esta placa é constituída por botões on/off, que 

permitem a actuação, LED‘s standards, que permitem a visualização do estado, e pelo fusível 

principal do sistema, para assim possuir uma localização de fácil acesso. Foi também 

colocado um conector, que acabou por não ser utilizado, como mais à frente será explicado, 

cuja função seria a interface para o recarregamento. 

 

Figura 3.24 – Botoneira, ou quadro de comando, actualmente usada no robô. 

Tal como as baterias, os motores utilizados já existiam na estrutura no início desta 

dissertação. Tal como já foi dito, este robô movimenta-se com base num sistema de tracção 

diferencial, daí serem utilizados dois motores. Os motores utilizados são motores DC, 

fabricados pela empresa Maxon (Maxon '11, 39), com tensão de alimentação nominal de 24V, 

como já foi referido, e potência de 150W, cada. Entre o motor e as rodas existe uma caixa 

redutora, com uma relação 43:1, cujo objectivo é aumentar o binário à custa da redução de 

velocidade, o que têm todo o sentido para um robô móvel de transporte de cargas como este. 

Acoplado no outro lado de cada motor encontra-se um encoder, cuja resolução é de 256 

impulsos por volta, ou seja, 360º, mas como se encontra acoplado depois da caixa redutora 

cada volta gerará 43 vezes mais impulsos. Dessa forma a caixa redutora permite também 

aumentar a precisão do sensor, o que também é importante para este sistema. 
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Figura 3.25 – Configuração dos motores à esquerda. (Lima '10, 79) Imagem do motor utilizado à direita. 

Tal como já foi referido a caixa branca (ABB '11, 1), visível na imagem 3.23, foi um 

equipamento adquirido com o objectivo de fornecer ao sistema um local de armazenagem de 

componentes electrónicos com as condições indicadas para ambientes industriais. Nessa caixa 

encontram-se os componentes electrónicos mais frágeis, como as PCB‘s. 

 

Figura 3.26 – Conteúdo actual da caixa de componentes. 

A caixa de componentes apresentada na figura anterior contém a electrónica responsável 

pela alimentação do computador portátil e do sistema de visão artificial, tal como do sistema 

de accionamento e controlo, nela também presente. De seguida serão apresentados estes 

componentes de uma forma mais detalhada, como é objectivo desta secção. 

O computador portátil é o elemento do sistema responsável pelo processamento de mais 

alto-nível. Dessa forma este equipamento necessita de se deslocar em conjunto com o robô 

móvel. Assim sendo a sua alimentação tem que depender da fonte de alimentação (baterias) 

do robô. Como esta fonte fornece, em média, 24V e o computador portátil utilizado, Fujitsu-

Siemens Amilo M1451G (Fujitsu '11, 19), necessita de 20V é necessário efectuar uma 

conversão. 

O problema desta conversão reside no facto de este computador consumir 3.25A, e o 

abaixamento da tensão não muito elevado. Estes aspectos dificultam a utilização de soluções 

comerciais, pelo que um conversor DC/DC abaixador teria que ser construído. Devido ao 

tempo necessário para realizar esta tarefa ser elevado, optou-se por uma solução mais 

simples e barata, embora menos eficiente. Utilizou-se uma série de díodos, P600M (Vishay 

'09, 72), porque possuem uma queda de tensão fixa, o que irá permitir efectuar o 

abaixamento pretendido. A principal característica destes díodos assenta no facto de 

aguentarem com 6A de corrente máxima. 

Cada díodo possui uma queda de tensão média de 0.634V, as baterias quando totalmente 

carregadas fornecem ≈26V reais e o computador portátil funciona correctamente com uma 
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gama de tensões de entrada entre 19V e 21V. Assim sendo optou-se por utilizar oito unidades 

do citado díodo, garantindo assim que o valor máximo de tensão aceite não é ultrapassada. 

Na figura seguinte apresenta-se o esquemático da placa produzida, responsável pela 

alimentação do computador portátil. 

 

Figura 3.27 – Esquemático da placa de alimentação do computador portátil. 

A falta de eficiência, anteriormente citada, desta placa assenta no facto de os díodos 

aquecerem significativamente. Para amenizar as possíveis consequências deste facto foi 

inserido na placa, por cima dos díodos, um dissipador. 

Reitera-se que o led indicador do estado de funcionamento desta placa encontra-se na 

botoneira, tal como o botão responsável pela alteração de estado. 

A figura seguinte apresenta o resultado da construção desta placa. 

 

Figura 3.28 – Placa conversor de níveis de tensão – Alimentação do computador portátil. 

Outra das construções efectuadas baseou-se na alimentação do sistema de visão artificial. 

Como já foi referido a fonte de alimentação do robô fornece 24V e todo o sistema de visão 

artificial é alimentado a 12V. O sistema de visão artificial consome, na sua máxima 

capacidade, ≈1.17A (14W/12V). Como neste caso o abaixamento é significativo existem 

soluções comerciais passiveis de serem utilizadas. 

Mas primeiramente é necessário apresentar detalhadamente a placa reguladora de 

intensidade luminosa anteriormente citada. Essa placa mais não é do que um conjunto de 

conversores DC/DC abaixadores, que adapta os 12V de entrada para um valor regulável de 

saída, com base no valor um potenciómetro. O conversor utilizado é o PTN7800W (Texas '08, 

69) produzido pela empresa Texas Instruments. É um conversor regulável do tipo comutado 

com alta eficiência, e caracteriza-se por fornecer 1.5A máximos e tensões de saída entre 2.5V 

e 12.6V, dependendo do valor de entrada. 
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Figura 3.29 – Componente PTN7800W à esquerda. Montagem utilizada à direita. (Texas '08, 69) 

Desta forma existiu a necessidade de utilizar três conversores, isto porque pelas barras de 

leds, na sua máxima capacidade, passam 3.54A. O uso de três componentes faz com que 

nenhum deles funcione na sua máxima capacidade e cada alimente uma 1/3 parte dos 

118LED‘s utilizados. Esta medida traz mais robustez a este sistema, uma vez que mesmo que 

algum destes componentes se danifique existirá ainda luminosidade a ser produzida, o que 

assegura os serviços mínimos do equipamento. 

A gama de tensões de entrada deste componente vai dos 7V até aos 36V, o que significa 

que seria possível ligar directamente a fonte de alimentação a este componente. No entanto 

efectuar uma conversão de 12V para ≈2.9V é mais eficiente do que uma de 24V para ≈2.9V, 

em aproximadamente 10%. Além disso essa falta de eficiência traduz-se em calor produzido 

pelo componente, variável a ter em consideração dentro da caixa opaca. Devido a tudo isto 

optou-se por uma conversão em andar. Ou seja, construiu-se uma segunda placa responsável 

pela conversão dos 24V da fonte de alimentação para os 12V de entrada do sistema de visão 

artificial. 

A placa responsável pela adaptação de níveis de tensão para a alimentação do sistema de 

iluminação recorre a um outro conversor DC/DC abaixador, da mesma família do anterior, 

mas com mais capacidade, por forma a só se utilizar uma unidade. O conversor utilizado foi o 

PTN78060W (Texas '09, 68) produzido pela empresa Texas Instruments. A grande diferença 

deste conversor para o anterior é que este consegue fornecer 3A de corrente máxima. 

  

Figura 3.30 – Componente PTN7860W à esquerda. Montagem utilizada à direita. (Texas '09, 68) 
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A utilização deste método em andar, além de não aumentar a temperatura dentro da 

caixa, poupou ≈5% de ineficiência, ou seja, este segundo conversor, a funcionar nas condições 

já apresentadas, realiza a sua tarefa com ≈95% de eficiência. 

Na imagem seguinte é possível visualizar o esquemático da placa referida. 

 

Figura 3.31 – Esquemático da placa de alimentação da iluminação. 

O cálculo do valor do valor da resistência no potenciómetro, nas duas versões 

apresentadas, é função da tensão de saída pretendida (Vo), e pode ser calculado através da 

seguinte equação. 

33 1049.6
5.2

25.1
109.54 




oV
Rset                                 (3.1) 

Mais uma vez se reitera que o botão e o LED se encontram na botoneira. O fusível 

apresentado aqui e no anterior esquemático encontram-se embutidos na própria placa. 

Na figura seguinte é possível visualizar o resultado da construção da placa responsável 

pela alimentação do sistema de visão artificial. 

 

Figura 3.32 – Placa conversor de níveis de tensão – Alimentação da iluminação. 

O núcleo da secção de accionamento e movimentação é constituído por um conjunto de 

cinco principais componentes. Um deles são os motores, já apresentados, o outro trata-se do 

driver dos motores, que será apresentado mais à frente, e os restantes fazem parte de um 

conjunto utilizado pela unidade de investigação ROBIS do INESC. Esta unidade pretende 

aplicar este conjunto em todos os seus robôs, sendo que foi utilizado de forma pioneira, com 

sucesso, no seu projecto Robvigil (INESC_Porto '11, 27). Como o robô móvel industrial 

utilizado é um desses robôs a integração destes componentes foi efectuada. 
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O conjunto utilizado é constituído pela placa Megavore (StackFoundry '11, 62), que pode 

ser considerada como o microcontrolador responsável pelas tarefas de mais baixo nível, por 

uma placa de interface para a Megavore, que garante o isolamento dos seus I/O‘s e a sua 

alimentação, e finalmente por uma placa, comummente denominada como de potência, 

responsável pela distribuição das alimentações, aquisição e direccionamento de informação, e 

protecção dos circuitos a jusante. A figura seguinte apresenta o resultado da construção e 

montagem de cada elemento deste conjunto. 

  

Figura 3.33 – Placa Megavore e respectiva placa de interface, devidamente acopladas, à esquerda. 

Placa de potência, com todas as suas interligações, à direita. 

Por forma a controlar os motores utilizou-se um driver de motor duplo, ou seja, uma 

única placa que permite o controlo dos dois motores em simultâneo. Este driver trata-se de 

um produto comercial, de grande capacidade, fabricado pela empresa Dimension Engineering, 

denominado Sabertooth 2X25 (DimensionEngineering '11, 14). 

 

Figura 3.34 – Driver Sabertooth 2X25. 

Principais Especificações: 

 Capacidade: 25A contínuos e 50A de pico 

por canal; 6-24V nominal, 30V máximo 

absoluto; 

 Modos de controlo: Analog, R/C, simplified 

serial, packetized serial; 

 Frequência de comutação: Ultra-sónica, 

32kHz; 

 Preço: ≈ 87€; 

Devido ao facto de ter sido utilizado o conjunto de placas iguais às utilizadas no projecto 

Robvigil, como anteriormente citado, o controlo fornecido é por PWM. Para se conseguir 

utilizar este modo de controlo com este driver é necessário construir um meio de conversão. 

Ou seja, como o driver não está preparado para receber directamente este tipo de controlo, 

a sugestão efectuada pelo próprio construtor, é que se utilize um filtro RC, para cada um dos 

sinais. O objectivo deste filtro é converter um sinal PWM, digital, num sinal analógico, este 

sim já suportado pelo driver. No modo analógico um sinal de 0V corresponde a full reverse e 
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5V a full forward, assim com 2.5V pretende-se que o motor se encontre parado. De seguida 

apresenta-se a placa construída com a finalidade de meio de conversão. 

    

Figura 3.35 – Esquemático dos filtros RC construídos à esquerda. Resultado da construção à direita. 

A escolha do modo de funcionamento, desta placa, é efectuada alterando a posição de 

um conjunto de seis botões dispostos no DIP switch block disponível. Assim sendo e seguindo a 

informação disponível na datasheet do componente o funcionamento pretendido é 

estabelecido pela seguinte escolha. 

 

Figura 3.36 – Posição dos botões no DIP switch block para o modo de funcionamento pretendido. 

Os pinos 1 e 2 ON, impõe o modo de controlo analógico. O pino 3 ON, indica que o tipo de 

bateria utilizado é chumbo. O pino 4 OFF, impõe o modo de controlo independente dos 

motores. O pino 5 OFF, força uma resposta exponencial. O pino 6 ON, indica que os sinais de 

entrada de controlo encontrar-se-ão entre 0 e 5V. 

Encontrava-se previsto, aquando da projecção do sistema eléctrico, incluir um circuito de 

carregamento no robô. Como mais uma vez era objectivo da ROBIS construir uma placa com 

estas funcionalidades para todos os seus robôs, esta não chegou a tempo de ser incluída no 

sistema eléctrico. No entanto toda a projecção foi efectuada por forma a que este 

componente pudesse, a qualquer momento, ser incluído no sistema, de forma simples. 

3.3.2.2 - Melhoramentos Efectuados 

O tema melhorias do sistema eléctrico só é possível de ser tratado após o conhecimento 

do anterior sistema eléctrico, disponível a quando do início desta dissertação. Na figura 

seguinte é apresentado, de uma forma global, esse mesmo sistema eléctrico. 
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Figura 3.37 – Anterior sistema eléctrico. (Lima '10, 79) 

Como é perceptível, comparando a figura 3.37 e a figura 3.23, o sistema eléctrico do robô 

móvel passou por um grande processo de transformação com vista a sua melhoria. Este 

processo foi muito abrangente e não tão focalizado por áreas como o do sistema de visão 

artificial, dessa forma a comparação entre os dois sistemas, o anterior e o actual, não pode 

ser efectuada de uma forma tão directa. No entanto existem ainda algumas comparações a 

efectuar e resultados a salientar. 

Na figura 3.37, imagem da direita, é possível visualizar a botoneira existente (quadrado 

preto entre ferros). Como se percebe só existiam dois botões, um geral e outro que 

controlava o estado dos motores. O actual sistema eléctrico disponibiliza mais opções, o que 

permite uma maior flexibilidade e controlo sobre todo o sistema. Aspectos importantes numa 

fase de prototipagem como esta, tal como já foi afirmado. Além disso a anterior botoneira 

não fornecia informação sobre o estado de cada elemento que controlava. O que não permitia 

conhecer o estado do sistema em cada momento por qualquer pessoa. 

Com o anterior sistema eléctrico uma paragem de emergência correspondia a um 

shutdown completo do robô. Ou seja, todo os seus sistemas eram desligados e não só os 

motores, como no actual. Esta situação, além de obrigar a uma demorada reinicialização de 

todo o sistema em cada emergência, podia danificar componentes. 

O anterior sistema eléctrico mostra-se muito confuso e até perigoso. Não se denota 

nenhuma preparação para ambientes industriais, encontrando-se até desprotegido. O actual 

sistema foi projectado para poder funcionar em ambientes industriais, disponibilizando para 

isso um sistema eléctrico bem organizado fisicamente, e com isso simples, seguro e protegido 

(IP-65), através da inclusão de todos os componentes eléctricos dentro de uma caixa, 

preparada para esse tipo de ambientes. 

O actual sistema encontra-se construído com vista a facilitar possíveis futuras 

manutenções. Ou seja, todos os componentes utilizados encontram-se interligados através de 

conectores. Com isso qualquer necessária intervenção implica apenas a troca da placa ou 

componente principal em causa, desconectando-o das ligações facilmente. Ao contrário do 
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que acontecia na anterior solução onde algumas conexões eram efectuadas de forma 

permanente, através de soldadura, por exemplo. 

Outro aspecto que difere muito entre estas versões encontra-se relacionado com as 

protecções eléctricas aplicadas ao sistema. A anterior versão apenas possuía um fusível, o 

geral, a actual versão possuí um fusível por zona. Desta forma garante-se uma maior 

protecção dos componentes do sistema.  

A protecção dos componentes do sistema encontra-se ainda mais assegurada, quando se 

fala nos três componentes utilizados pela unidade ROBIS. Estes componentes protegem até ao 

ínfimo pormenor toda a transição de energia, de potência ou sinal. Usando para isso, no caso 

de sinal, optoacopladores e, no caso de potência, sensores de corrente. Além disso estas 

placas encontram-se protegidas contra inversões de polaridade na alimentação. 

Os drivers utilizados, no anterior sistema, utilizavam tecnologia em parte já obsoleta, 

além de que eram placas construídas pela unidade e não um produto final. Com isto tudo 

eram placas com elevadas dimensões para as funcionalidades que forneciam e para o local de 

pretendida aplicação. O actual sistema faz uso de um produto final, amplamente utilizado, 

compacto e com grandes capacidades. 

Tal como já foi dito alguns componentes, como as baterias e os motores, mantiveram-se 

após todo este processo de melhoria, e outros novos componentes foram criados, com base 

nas necessidades que foram surgindo. Dessa forma estes componentes não serão aqui 

comparados.



 

66 

3.3.2.3 - Esquemático 

 

Figura 3.38 – Esquemático geral do sistema eléctrico actual. 



 

67 

3.3.2.4 - Resultado 

O grande resultado de todo o processo de construção e melhoria do sistema eléctrico, 

efectuado, está associado ao funcionamento do mesmo. Uma vez que todo o sistema 

projectado, após construção, funcionou como previsto. Todos os testes efectuados e cuidados 

tidos em conta aquando da evolução de todo este processo conduziu ao sucesso do seu total 

funcionamento. Este bom e correcto funcionamento verificou-se tanto no primeiro teste 

global efectuado como no desempenho por parte do robô das suas normais tarefas, tendo em 

conta o seu principal objectivo. 

Todo este sistema já funcionou, aquando da fase de testes, durante aproximadamente 

oito horas seguidas correspondendo sempre às espectativas. Sendo que esse é o valor de 

autonomia que o sistema demonstrou possuir, nestas condições. 

Foram realizados testes de robustez, em termos, principalmente, de velocidade e carga 

máximas, e o sistema sempre funcionou, sem nunca ter sido danificado material algum. 

3.4 - Plataforma de Software 

Tal como foi possível visualizar na arquitectura funcional deste sistema, figura 3.3, existe 

uma grande quantidade de software a desempenhar diversas tarefas e a comunicar entre si 

por forma a cumprir os seus objectivos. Nas secções seguintes pretende-se apresentar as 

principais aplicações desenvolvidas e utilizadas tal como a forma e tipo de comunicação 

utilizadas. 

3.4.1 - Aplicações 

Todas as aplicações desenvolvidas e utilizadas no âmbito deste projecto tem como base a 

plataforma Lazarus (Machines '09, 36). Trata-se de um ambiente de desenvolvimento 

opensource, independente do tipo de sistema operativo, baseado em FreePascal. Este 

software é largamente utilizado no aglomerado de laboratórios onde esta dissertação foi 

realizada e por isso existe um elevado leque de software já desenvolvido sobre o mesmo. A 

equipa de futebol robótico, denominada 5DPO (FEUP_INESCPorto '11, 17), desenvolveu um 

conjunto de componentes para este software, os quais foram utilizados nesta dissertação, 

que auxiliam na utilização de câmaras digitais e nas tarefas de comunicação entre 

equipamentos ou aplicações. 

Actualmente todo o sistema funciona com recurso a três aplicações de software. No 

entanto muitas mais aplicações de software foram produzidas até que estas três aplicações 

finais também o fossem. 
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As aplicações desenvolvidas nas fases intermédias serão apresentadas no próximo 

capítulo. Já as aplicações finais serão apresentadas, de uma forma geral, nesta secção. 

As três aplicações utilizadas nesta fase final incluem a de aquisição de informação das 

landmarks, totalmente desenvolvida no âmbito desta dissertação, a de controlo e localização 

do AGV e a de comunicação com o firmware, disponível no microcontrolador (Megavore), 

baseadas em material do projecto RobVigil, anteriormente citado. 

A interface gráfica da aplicação, desenvolvida, que efectua a aquisição de informação de 

landmarks em realtime pode ser visualizada na figura seguinte. 

 

Figura 3.39 – Interface principal do sistema de aquisição de informação de landamarks. 

Esta aplicação, tal como o próprio nome indica, tem a função de retirar as informações 

relevantes dos marcadores presentes nas imagens adquiridas e reencaminha-las para a 

aplicação de controlo e localização, por forma a esta também poder desempenhar as suas 

funções. Cada imagem é adquirida, fazendo uso do sistema de visão artificial, a cada ≈33.3ms 

(mínimo intervalo possível). Nesse intervalo a imagem adquirida é analisada, e se um 

marcador válido for detectado esta aplicação comunicará a informação adquirida ao software 

de nível hierárquico superior, ou seja, ao software de controlo e localização do AGV. 

A interface gráfica desta aplicação disponibiliza um conjunto de funcionalidades que 

permitem ao utilizador adaptar e/ou configurar todo o sistema a ela associado. Esta aplicação 

possibilita, principalmente, a configuração dos parâmetros da câmara e dos seus vários 

algoritmos. Além disso, se for pretendido, toda a informação adquirida será apresentada na 

interface, apresentada na figura acima. 

Todos os algoritmos utilizados nesta aplicação final serão detalhadamente apresentados 

no Capítulo 4. 

O software de controlo, total, e localização do robô móvel, adaptado do projecto 

RoboVigil, possui um ciclo de funcionamento de 100ms. Ou seja, a cada 100ms o controlo do 

sistema é ajustado com base nas informações recebidas via eventos externos e cálculos 
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efectuados, entretanto e no momento. A localização do robô é actualizada aquando da 

recepção de informação das outras duas aplicações, vista como um evento externo. 

A interface da aplicação de controlo e localização do AGV pode ser visualizada na figura 

seguinte. 

 

Figura 3.40 – Interface principal da aplicação de controlo do AGV à esquerda, e de localização à direita. 

A parte de localização baseia-se num filtro de kalman estendido, tema que será 

apresentado na secção 5.4 -. Esta parte da aplicação foi desenvolvida pelo Co-Orientador 

desta Dissertação. 

A parte de controlo assenta numa máquina de estados, que coloca o robô a deslocar-se, 

com a velocidade definida na interface, para um ponto ≈1 metro à sua frente, 

iterativamente. Dessa forma o robô nunca chega a atingir esse ponto. A posição no espaço do 

ponto é definida com base na última informação adquirida através das landmarks, deslocação 

pretendida, e na posição actual do robô. 

As interfaces apresentadas permitem basicamente, além de iniciar cada uma das tarefas, 

configurar os parâmetros de cada um dos seus algoritmos. 

Esta aplicação após decidir qual a movimentação pretendida para o AGV, comunica-a à 

aplicação de comunicação com o firmware. 

A interface da aplicação de comunicação com o firmware pode ser visualizada na figura 

seguinte. 

 

Figura 3.41 – Interface da aplicação de comunicação com o firmware. 

Esta aplicação embora utilizada no projecto RobVigil foi criada pela equipa 5DPO. Como o 

microcontrolador utilizado (Megavore) é igual ao do projecto RobVigil, o código da aplicação 
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não foi alterado. Esta aplicação tem como principal função converter o tipo de comunicação 

recebido na entrada para um de saída, compreendido pelo microcontrolador, e vice-versa. 

Todo o sistema só funciona porque existe um firmware, responsável pelas tarefas de mais 

baixo nível, no microcontrolador da placa Megavore. Este firmware também passou por um 

processo de adaptação, uma vez que se encontrava vocacionado para o robô do projecto 

RobVigil. No entanto como o objectivo da unidade ROBIS é uniformizar não só o hardware, 

como já explicado, mas também o software, a única adaptação efectuada foi na PWM, devido 

ao facto do driver, dos motores, utilizado não possuir controlo nativo por PWM. 

3.4.2 - Comunicação 

Tal como já foi referido todas as aplicações de software comunicam entre si, por forma a 

trocarem informação crucial com vista a realização das suas tarefas, essenciais para o alcance 

do objectivo final. 

A maioria da troca de informação entre aplicações é efectuada usando o protocolo UDP. 

Este protocolo é um dos mais utilizados em aplicações em tempo real, uma vez que a sua 

principal vantagem reside na velocidade de envio da informação. No entanto este protocolo 

encontra-se orientado à conexão e não garante a entrega dos pacotes (Lima '10, 79). O 

protocolo UDP foi utilizado com recurso a um dos componentes desenvolvidos pela equipa 

5DPO, anteriormente citados, que o implementa. 

A aplicação de aquisição de informação de landmarks (LIA) envia toda a informação 

adquirida para a aplicação de controlo e localização do AGV via UDP. No entanto os dados 

enviados seguem uma trama específica, que se apresenta de seguida. 

Tabela 3.5 — Trama enviada entre a aplicação LIA e a aplicação de controlo e localização. 

Tipo de 

landmark
2
 

Posição absoluta 

da landmark 

Posição relativa 

medida 

Ângulo 

medido 

Assinatura Desvio padrão 

em … 

Fim 

‗A‘ ou ‗L‘, Xa, Ya, Xm, Ym, Ѳm, ‗C‘, X, Y, Ѳ, ‗E‘ 

A comunicação bidireccional entre a aplicação de controlo e localização e a de 

comunicação com o firmware é também efectuada via UDP. A aplicação de controlo e 

localização envia as ordens e recebe valores dos encoders. 

A aplicação de comunicação com firmware efectua a sua tarefa através do protocolo USB, 

tal como visualizado na arquitectura funcional do sistema, figura 3.3. 

 

                                                
2 ‗A‘ indica que a informação enviada corresponde a um triângulo, ‗L‘ que corresponde a uma linha. 
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Capítulo 4  

Sistema de Aquisição de Informação de 
Landmarks 

4.1 - Introdução 

Tal como já foi apresentado, é objectivo desta dissertação que o robô móvel utilize 

informação adquirida do exterior para cumprir uma dada trajectória e localizar-se. A 

informação a adquirir encontra-se disposta pelo solo de um dado ambiente industrial através 

de landmarks. Assim sendo o robô móvel industrial deve fazer uso do seu sistema de visão 

artificial para adquirir, sequencialmente, imagens do solo por onde passa. 

As imagens adquiridas podem conter informação com interesse para o sistema. Após uma 

análise, se essa situação for verificada pretende-se retirar a informação pretendida da 

landmark identificada. No entanto para que esta tarefa seja efectuada com sucesso é 

necessário que todo um conjunto de passos seja também efectuado. Estes passos encontram-

se associados ao processo de análise de imagem, analisado na secção 2.3 -, que consiste nas 

tarefas de pré-processamento, processamento e pós-processamento de uma imagem digital. 

Como se pretende um sistema em tempo real estas tarefas têm que possuir uma duração 

total muito baixa. Além disso a capacidade de processamento exigida deve ser a menor 

possível. Estas necessidades advêm do facto de se pretender que pequenos componentes, 

como as Smart Cameras, cada vez mais capazes mas ainda longe dos computadores 

convencionais, possam controlar sistemas como este. 

Tendo em conta tudo o que foi referido, é objectivo deste capítulo apresentar a solução 

final desenvolvida para adquirir informação das landmarks existentes em imagens capturadas, 

tal como todos os seus principais algoritmos e fases de selecção dos mesmos, tendo em conta 

os objectivos apresentados. 
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4.2 - Landmarks 

Como já foi referido a informação que se pretende retirar das imagens encontra-se 

contida nas landmarks. Nesta dissertação as landmarks utilizadas foram marcadores e linhas, 

como era objectivo. De uma forma mais precisa as landmarks tratam-se de figuras 

geométricas previamente conhecidas que se pretendem identificar e permitem ao robô 

localizar-se e planear a sua trajectória. Por forma a garantir a robustez da detecção as 

formas geométricas devem ser o mais simples possível. 

Os marcadores escolhidos e utilizados possuem a forma de triângulos isósceles. A 

configuração utilizada é apresentada na imagem seguinte e complementada pela tabela 4.1, 

que a sucede. 

 

Figura 4.1 – Forma geométrica do marcador utilizado. (Lima '10, 79) 

Tabela 4.1 — Dimensões do triângulo isósceles do marcador. 

distLargeSide 10cm 

distSmallSide 4.72cm 

Ângulo de base: β ≈27.2º 

Ângulo de Vértice: α ≈76.4º 

Foi esta a forma escolhida para efectuar a tarefa de marcador porque a sua geometria, 

em seta, permite, desde logo, definir um sentido e uma direcção. Além disso é uma forma 

simples, como se pretendia, e com uma matemática associada pouco complexa. O que 

permitirá um processamento menos exigente e mais rápido. 

É objectivo que o marcador além de informar sobre a direcção e o sentido pretendido 

para o robô móvel naquele ponto, forneça informação sobre a sua posição absoluta no 

referencial global, por forma a auxiliar o robô na sua tarefa de localização. Para cumprir com 

esta especificação os triângulos encontram-se codificados. 

A codificação utilizada permite identificar cada marcador de forma inequívoca. Esta 

codificação assenta na existência de seis zonas circulares no interior do triângulo, 

criteriosamente distribuídas, como é possível visualizar na figura seguinte. 
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Figura 4.2 – Marcador com as seis zonas circulares para a codificação. (Lima '10, 79) 

Esta codificação, baseada em seis zonas específicas, produz um código binário. Sempre 

que se pretender que uma zona possua valor lógico 1 associado, esta deve ser preenchida com 

uma tonalidade de cor que crie um elevado contraste com o fundo do marcador, por exemplo 

preto. Quando se pretender que uma zona possua valor lógico 0 esta deve possuir a mesma 

cor que o fundo do marcador, neste caso branco. 

Embora se saiba quais são as zonas é necessário associar-lhes um rótulo, por forma a ser 

possível identificar o código do marcador. Como o código detectado é binário, cada zona será 

um bit desse mesmo código. Assim sendo essa foi a rotulagem aplicada. Na figura seguinte 

visualiza-se a rotulagem utilizada. 

 

Figura 4.3 – Identificação das zonas utilizada. (Lima '10, 79) 

Estabelecendo esta identificação é já possível apresentar, de seguida, o peso atribuído a 

cada zona e como o cálculo do código é efectuado. 

bitFbitEbitDbitCbitBbitACódigo  543210 222222     (4.1) 

Desta forma se percebe que é possível possuir 26=64 combinações de códigos diferentes. 

Com este cálculo (4.1) é possível determinar o código do marcador. E com essa 

informação é possível determinar a localização global do marcador, uma vez que o robô 

possui uma base de dados que lhe permite converter os códigos de todos os marcadores, da 

sua área de funcionamento, na sua respectiva posição. Como a posição do marcador no 
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referencial do robô é facilmente obtida, sabendo a posição do marcador no referencial 

global, determina-se a posição do robô no referencial global. 

Este tipo de marcador já havia sido utilizado na dissertação anterior, já citada. Como a 

sua utilização produziu resultados interessantes, durante a realização a mesma, e como o 

princípio de dispor marcadores pelo solo se manteve, decidiu-se voltar a utilizar os conceitos 

anteriormente apresentados. Mas não o mesmo marcador, uma vez que este possuía várias 

lacunas. Daí um dos objectivos desta dissertação ser o melhoramento dos marcadores 

artificias. 

Relembra-se que é pretendido que este material se encontre disposto ao longo de um 

pavimento de um dado ambiente industrial, que na maioria dos casos é um ambiente hostil. 

Relembra-se também que se pretende que os componentes que formam uma dada trajectória 

possuam baixo custo e uma fácil e rápida instalação e reinstalação. 

Na figura seguinte é possível visualizar o antigo marcador, ou seja, antes do objectivo de 

melhoria dos marcadores ter sido executado. 

  

Figura 4.4 – Antigo marcador. (Lima '10, 79) 

Tendo em conta o que anteriormente foi referido um processo de melhoria dos 

marcadores foi implementado, como era objectivo. Esse processo será apresentado de 

seguida. 

A primeira lacuna identificada estava relacionada com a fraca resistência ou robustez do 

marcador. O equipamento anterior era constituído por um triângulo em papel revestido e 

colado ao solo através de um plástico transparente autocolante. Como se percebe esta 

solução era tudo menos vocacionada para a indústria. Dessa forma um aspecto de melhoria 

implementado foi o aumento da sua resistência ou robustez. 

Outra lacuna encontrada está relacionada com o facto de a antiga solução não possuir a 

flexibilidade requerida no caso de uma reinstalação ou alteração de trajectória, uma vez que 

a película autocolante após remoção perde a aderência. Como o triângulo em papel não pode 

ser separado da película sem ser danificado, aquando de uma reinstalação ou alteração os 

marcadores envolvidos teriam que ser substituídos por novos. 

Por forma a colmatar estas duas últimas lacunas construiu-se um marcador baseado num 

pedaço de plástico transparente rugoso com 1mm de espessura, ao qual é colado o triângulo 
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em papel, com face virada para o plástico rugoso, usando para isso plástico transparente 

autocolante. Esta espécie de produto aderia ao solo através de fita-adesiva de dupla face, 

aplicada na face oposta à do plástico rugoso, ou seja, na parte de traz do produto. Sempre 

que a aderência fosse insuficiente, estas tiras de fita-adesiva poderiam ser substituídas 

facilmente e sem danificar o produto construído. Esta solução apresenta-se assim flexível e 

robusta, mantendo o baixo preço e facilidade de construção. 

Outra lacuna encontrada no antigo marcador prende-se com o facto de este depender do 

tipo de cor do solo. Ou seja, se o solo possuísse cor escura, o triângulo teria que possuir cor 

clara e vice-versa. Isto porque as transições de grande contraste de cor são cruciais para este 

sistema, como nas secções seguintes será apresentado com mais detalhe. 

Por forma a ultrapassar esta lacuna todos os triângulos possuem uma borda preta, com 

≈1.5mm de largura, e um interior branco. Esta medida permitiu que independentemente da 

cor do solo a transição pretendida fosse detectada, utilizando sempre o mesmo produto. 

Embora o sistema de visão artificial se encontre adaptado para evitar reflexões 

especulares, a verdade é que o plástico de revestimento ou protecção rugoso utilizado não 

produz reflexões especulares. Este aspecto melhora ainda mais as condições de aquisição, 

mesmo que o solo seja reflectivo. 

Para validar a robustez ou resistência que aqui foi citada como característica do produto 

construído, foram dispostos diversos exemplares pelo solo do laboratório, nas zonas mais 

movimentadas, durante um período de ≈5meses. Durante esse período verificou-se que 

nenhum dos marcadores nestas condições sofreu uma assinalável danificação. 

De seguida apresenta-se o produto marcador artificial final construído. 

  

Figura 4.5 – Resultado do processo de melhoria dos marcadores. Imagem adquirida pelo SVA à direita. 

As linhas utilizadas possuem a forma de um rectângulo, uma vez que se pretendem linhas 

rectas. Essa mesma linha pode possuir qualquer largura, desde a que a torna visível até um 

valor máximo de 22cm, que é largura da zona de aquisição de imagem do SVA. Sob pena de a 

informação adquirida ser diferente do pretendido. 

A cor da linha não é importante, é sim importante o contraste que faz com o solo. Como o 

tamanho de uma dada linha não é conhecido tornava-se dispendioso construir a mesma, até 

porque no mercado já existem soluções comuns, e por isso baratas, direccionadas para outras 

aplicações que aqui podem ser aplicadas com todo o sucesso, como a fita-adesiva. 
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Esta landmark, ao contrário da anterior, só fornece informação sobre direcção da 

trajectória pretendida, que é dada pelo par de arestas mais longas. A menos que o robô 

possua informação sobre a trajectória em causa, como um mapa, o que não é o caso. Sendo 

portanto utilizada principalmente para eliminar desvios, do robô, que possam ocorrer entre 

marcadores e assim garantir que o robô não falhe nenhum marcador. Mas esta landmark pode 

também ser utilizada como medida reactiva contra casos irreversíveis e raros de total perda 

do robô. Protegendo assim bens e garantindo, em zonas de maior risco ou probabilidade de 

ocorrência, uma alternativa de reposicionamento do robô. 

Esta landmark não foi utilizada em anteriores projectos que envolvessem o robô móvel 

industrial utilizado. Assim sendo e seguindo o que anteriormente foi citado, optou-se por criar 

as linhas pretendidas utilizando fita-adesiva de cor branca, uma vez que o solo era negro, 

com 2cm de largura. No entanto já outras larguras foram utilizadas e experimentadas, como 

teste, com sucesso. 

Este produto demonstrou-se robusto o suficiente para a versatilidade que lhe é requerida. 

Tal como os marcadores estas linhas também foram dispostas pelo solo do laboratório durante 

≈5meses e nenhuma danificação assinalável foi verificada. 

Na imagem seguinte é possível visualizar a linha utilizada neste projecto. 

  

Figura 4.6 – Linha utilizada. Imagem adquirida pelo SVA à direita. 

4.3 - Pré-Processamento 

Tal como já foi referido na secção 2.3.1 -, o pré-processamento é a primeira fase do 

processo de análise de imagem. Esta fase pode ser aplicada como medida correctiva ou 

preparativa de uma imagem. Os processos de melhoria, aplicados principalmente no sistema 

de visão artificial e nas landmarks, tiveram também como objectivo evitar, por falta de 

necessidade, o uso de medidas correctivas nas imagens adquiridas, que tal como foi referido 

em 2.3.1 - não devem ser usadas, até porque um dos objectivos é que o sistema de aquisição 

de informação de landmarks possua uma baixa duração e exigência computacional. Nesta 

secção irão ser portanto apresentadas principalmente as medidas preparativas utilizadas. 
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Como foi pretendido utilizar uma das variantes da transformada de Hough durante o 

processamento, como será apresentado e explicado na secção 4.4 -, é necessário utilizar um 

conjunto específico de tarefas preparativas. Tal como citado na secção 2.3.2.2 -, a imagem 

de entrada neste tipo de transformadas tem que ser uma imagem binária, na qual a orla das 

formas que se pretende detectar tem que pertencer à informação diferente do fundo. Assim 

sendo as tarefas de pré-processamento que aqui irão ser analisadas serão o realce e detecção 

de orlas em imagem e a binarização de imagem. 

Como dentro de cada uma destas tarefas existem diversas soluções distintas, com 

qualidade de resultado produzido igualmente distinto, e como a duração e exigência do 

método é um factor crucial, foi necessário efectuar um processo de comparação. 

O processo de comparação efectuado baseou-se na criação de uma aplicação que 

implementasse as principais e mais conhecidas soluções de cada uma das técnicas 

necessárias. Como se pretendia utilizar as duas técnicas em conjunto, esta aplicação teria 

que permitir não só a visualização do resultado da implementação de cada método 

isoladamente mas também o de conjugações. De forma a comprovar a não necessidade de 

métodos correctivos foram também implementados alguns filtros nesta aplicação. Esta foi 

portanto uma das aplicações de software intermédias desenvolvidas. 

Na figura seguinte é possível visualizar a interface da aplicação produzida. 

 

Figura 4.7 – Interface da aplicação comparadora de tarefas de pré-processamento construída. 

Esta aplicação funciona em offline, ou seja, sem se encontrar ligada a uma câmara. È 

apenas necessário fornecer uma imagem adquirida pela mesma e escolher, através das 

checkboxes, qual o pré-processamento pretendido. A alteração de resolução apresentada 

trata-se de uma transformação de escala (secção 2.3.1.1 -) e é especialmente interessante na 

análise de durações dos algoritmos. 

De seguida serão apresentadas cada uma das soluções utilizadas em cada uma das 

técnicas necessárias, tal como os resultados produzidos por cada uma delas e suas 

conjugações, usando a figura 4.5 - imagem da direita. 
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Primeiramente irão ser apresentadas as soluções implementadas para a realização das 

tarefas de binarização. 

Como já foi apresentado na secção 2.3.1.3 -, a binarização é uma das técnicas do pré-

processamento de segmentação baseada em semelhança. No entanto existem três principais 

soluções com objectivos iguais ao descrito na citada secção. Trata-se da binarização clássica, 

da binarização multinível e da binarização pelo método de Otsu. 

A binarização clássica compara cada valor de intensidade presente em cada pixel da 

imagem com um limiar, definido na interface. Caso o valor de intensidade seja inferior ao 

limiar o pixel é considerado fundo (0), caso contrário é considerado informação (255). 

A binarização multinível implementada pode ser encarada com uma dupla binarização. Ou 

seja, existem dois limiares e três níveis de intensidade. Intensidades menores que o menor 

limiar é fundo (0), entre o menor e o maior limiar corresponde a um nível intermédio (128), e 

maiores que o maior limiar é informação (255). 

A binarização baseada no método de Otsu (Gonzalez '04, 22) é a mais complexa, isto 

porque não necessita que o limiar esteja definido a priori. De uma forma muito geral este 

método é uma binarização clássica que determina o limiar óptimo para a imagem. Este limiar 

óptimo é o valor que maximiza a variância entre classes do histograma da imagem. 

   

Figura 4.8 – Imagem da esquerda: Binarização clássica, Limiar: 175; Imagem no centro: Binarização 

multinível, Limiares: 87 e 125; Imagem da direita: Método de Otsu; 

As soluções implementadas para a realização das tarefas de realce e detecção de orlas 

serão agora apresentadas. 

Como apresentado na secção 2.3.1.4 -, este tipo de pré-processamento é uma 

segmentação baseada em diferença e tem como objectivo salientar informação. Este aspecto 

torna-se particularmente interessante quando a informação que se pretende identificar nas 

imagens adquiridas são formas geométricas, como é o caso. 

Este tipo de pré-processamento baseia-se na aplicação de mascaras à imagem, ou seja, 

efectuar convolução discreta entre uma imagem e uma matriz de menores dimensões. 

  
m n

nmMascaranNmMagemNMPixel ],[],[Im),(         (4.2) 3 

                                                
3 Fórmula geral da convolução discreta utilizada. (Gonzalez and Woods '02, 21) 
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Foram implementadas oito soluções desta técnica. Teoricamente são estas oito as que 

mais podem contribuir para os objectivos apresentados. O que diferencia principalmente 

algumas destas técnicas é a sua mascara (Gonzalez and Woods '02, 21). Assim sendo de 

seguida serão apresentadas as mascaras utilizadas e o resultado que cada uma produziu. 

Operador Roberts 

Mascaras: 

0 1  1 0 

-1 0  0 -1 
 

 
Figura 4.9 – Resultado operador Roberts. 

Operador Prewitt 

Mascaras: 

1 0 -1  1 1 1 

1 0 -1  0 0 0 

1 0 -1  -1 -1 -1 
 

 
Figura 4.10 – Resultado operador Prewitt. 

Operador Sobel 

Mascaras: 

1 0 -1  1 2 1 

2 0 -2  0 0 0 

1 0 -1  -1 -2 -1 
 

 
Figura 4.11 – Resultado operador Sobel. 

Operador Laplaciano 

Mascara: 

1 1 1 

1 -8 1 

1 1 1 
 

 
Figura 4.12 – Resultado operador Laplaciano. 



 

80 Sistema de Aquisição de Informação de Landmarks 

 

A existência de duas mascaras deve-se ao facto de os operadores em causa serem 

baseados em gradiente, logo cada mascara detecta orlas numa dada direcção. Nesse caso o 

valor do pixel é igual à soma dos valores absolutos dos dois valores obtidos. 

Outras técnicas utilizam algoritmos um pouco mais elaborados, como é o caso do 

algoritmo de Marr-Hildreth e do de Canny (Gonzalez and Woods '02, 21). Estes algoritmos 

produzem, à sua saída, imagens já binárias. De seguida será apresentado, de uma forma 

muito breve, o seu funcionamento e os resultados produzidos. 

Algoritmo de Marr-Hildreth 

1. Criar mascara baseada no operador 

Laplaciano do Gaussiano (LoG), 

detalhado em (Wang '09, 73); 

2. Aplicar essa mascara à imagem, da 

mesma forma que as anteriores; 

3. Identificar e assinalar na imagem 

resultante pontos de orla: 

- Um ponto de uma orla é detectado 

quando uma passagem por zero entre 

pixéis da imagem for identificada. 

Nessa situação esse pixel passa a ser 

informação, caso contrário é fundo. 

 
Figura 4.13 – Resultado algoritmo de Marr-Hildreth. 

Algoritmo de Canny 

1. Aplicar filtro Gaussiano; 

2. Aplicar detector de orlas de primeira 

derivada (Roberts, Sobel, etc.); 

3. Aplicar supressão de não máximos4, 

detalhada em (Khan '02, 34); 

4. Efectuar Binarização multinível; 

5. Aplicar uma conexão de Orlas: 

- Todos os pontos no nível intermédio 

são analisados. Se na vizinhança 

considerada de um desses pixéis 

existir um pixel informação, esse é 

também considerado informação caso 

contrário é considerado fundo. 

 
Figura 4.14 – Resultado algoritmo de Canny. 

Os dois métodos implementados, com o objectivo de realçar orlas, que faltam apresentar 

produziram resultados que não se revelaram de grande interesse para o objectivo do 

projecto, tal como aconteceu com o método de Marr-Hildreth anteriormente apresentado, a 

título de exemplo. No entanto estes dois não serão aqui apresentados. 

Tendo em conta o objectivo desta secção, anteriormente citado, e conhecendo os 

resultados que cada algoritmo implementado e já apresentado produz, é necessário em 

                                                
4 Tarefa que afina as orlas detectadas para a largura de um pixel. 
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alguns casos efectuar conjugações de algoritmos. Muitas conjugações foram testadas, mas 

nem todas produziram resultados com interesse. Dessa forma de seguida serão apresentadas 

as conjugações que produziram melhores resultados e esses mesmos resultados. 

 
Figura 4.15 – Conjugação Prewitt + Binarização. 

 
Figura 4.16 – Conjugação Sobel + Binarização.  

 
Figura 4.17 – Conjugação Roberts + Binarização. 

Analisando de uma forma muito breve os resultados obtidos é possível verificar que a 

técnica de binarização baseada no método Otsu não produziu resultados interessantes, 

mesmo em conjugação com outras técnicas, embora o seu conceito fosse apelativo. Este facto 

deve-se à iluminação utilizada, que devido às suas características produz condições favoráveis 

à aquisição de imagens com histogramas unimodais. Os filtros correctivos implementados5 

comprovaram-se desnecessários, como se esperava, o que comprova, mais uma vez, que as 

melhorias implementadas cumpriram o seu objectivo. Também é perceptível que de uma 

forma directa ou indirecta a solução de binarização clássica é utilizada em todas as soluções 

com interesse para o objectivo desta secção. 

Visualizando todos estes resultados é já possível explicar o porquê das zonas 

correspondentes aos bits do código dos marcadores serem preenchidas com uma cor de 

intensidade gradiente. É que dessa forma essas zonas não são consideradas orlas pelo pré-

processamento e com isso não aparecem no resultado do mesmo, o que simplifica ainda mais 

a tarefa do posterior processamento. 

                                                
5 Filtro Binomial, de Mediana, de Máximo, de Mínimo e Gaussiano, apresentados na imagem 4.7. 
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Inicialmente era conhecido o objectivo desta secção. Com base nisso foi efectuado um 

estudo às técnicas que poderiam ajudar no comprimento do objectivo. Após as técnicas terem 

sido escolhidas, as suas soluções mais promissoras foram implementadas. Dessas soluções ou 

conjugações de soluções apenas as que realmente geraram resultados com interesse para o 

objectivo foram apresentadas e estão agora a ser consideradas. No entanto todas essas 

produzem resultados que cumprem a qualidade mínima necessária, tendo em conta o 

processamento. Dessa forma após toda esta filtragem efectuada a variável de decisão terá 

agora que ser a duração dos algoritmos ou conjugações deles, aspecto que também faz parte 

do objectivo desta secção. 

Seguindo essa lógica de raciocínio a melhor opção, de entre as quatro em comparação, é 

a conjugação Roberts + Binarização. Esta conjugação necessita apenas, em média, de 16ms 6 

para efectuar todo o pré-processamento numa imagem de dimensão 1024x768 e 3ms numa 

imagem com 50% desse tamanho. 

Este tempo inclui já uma tarefa extra de inclusão da posição de todos os pixéis diferentes 

do fundo numa tabela. Esta tarefa será cuidadosamente analisada na secção 4.4 -. 

De seguida apresentam-se as durações das restantes três opções em comparação, em 

termos de incremento sobre o melhor tempo, já apresentado. 

Tabela 4.2 — Duração das soluções em comparação - Incremento para o melhor tempo. 

Solução ou Combinação de solução 1024x768 512x384 

Algoritmo de Canny ≈+82.6% ≈+77.1% 

Conjugação Sobel + Binarização ≈+34.8% ≈+20% 

Conjugação Prewitt + Binarização ≈+31.3% ≈+17.1% 

Estes resultados são compreensíveis. Como seria de esperar o algoritmo de Canny possuí 

uma maior duração que os restantes uma vez que utiliza um deles e ainda realiza outras 

tarefas. O algoritmo de Roberts acaba por ser mais rápido que os seus semelhantes, porque é 

o que possuí as menores mascaras.  

Como as tarefas de pré-processamento irão assim ser efectuadas pela conjugação Roberts 

+ Binarização, de seguida serão apresentadas, a título de exemplo, imagens das duas 

landmarks deste sistema pré-processadas e prontas a serem utilizadas pela tarefa de 

processamento. 

                                                
6 Computador Utilizado: Intel Core 2 Duo 2.67GHz, com 3GB de memória RAM. 



 

       83 

 

  

  

Figura 4.18 – Resultados do pré-processamento escolhido usando imagens com landmarks – Limiar=59. 

4.4 - Processamento 

O objectivo desta secção baseia-se na identificação de uma dada característica conhecida 

na imagem digital. Ou seja, reconhecer ou detectar algo concreto que se procura, tendo 

apenas como base um conjunto de valores de intensidade. Neste projecto é objectivo 

detectar objectos geométricos, nomeadamente rectas paralelas e triângulos, que identificam 

as landmarks, nas imagens digitais adquiridas. 

Tendo em conta o objectivo apresentado no parágrafo anterior, o algoritmo utilizado para 

realizar a tarefa de processamento tem que ser capaz de identificar as formas geométricas 

pretendidas, de uma forma directa ou indirecta. No entanto, tal como foi apresentado no 

início do capítulo, pretende-se uma aplicação de análise de landmarks com baixa duração e 

peso computacional, por isso o algoritmo utilizado, nesta secção, tem também que cumprir 

esta especificação. 

Existem alguns algoritmos já implementados e testados que realizam este tipo de 

detecção, dois deles foram já apresentados na secção 2.3.2 -, mas também é possível realizar 

essa mesma detecção através de um novo algoritmo ou heurística. No entanto muito poucos 

respeitam a segunda parte do objectivo apresentado, uma vez que a flexibilidade pretendida, 

de posicionamento e de tipo das landmarks, na maioria dos algoritmos, estraga a sua 

prestação. 

A transformada de Hough clássica, ou standard, apresentada na secção 2.3.2.2 -, 

apresenta-se como uma solução particularmente interessante para esta secção, uma vez que 

permite detectar a forma geométrica pretendida, indirectamente, independentemente da sua 
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posição, direcção, sentido e tamanho. No entanto a sua principal desvantagem7 sobrepõe-se, 

neste caso, às suas vantagens, pois esta vai em desencontro com o objectivo citado. Mas a 

solução para essa desvantagem foi já apresentada. 

As variantes da transformada de Hough foram desenvolvidas para colmatar a falta de 

eficiência que a versão clássica apresentava mantendo as suas principais vantagens, como já 

foi citado. Segundo esta apresentação estas variantes parecem ser uma boa opção para esta 

secção. 

Na secção 2.3.2.2 -, foram apresentadas algumas das principais variantes da transformada 

de Hough clássica. Outras existem mas estas foram escolhidas por, do que foi possível apurar, 

serem as mais aplicadas. Dentro das quatro variantes apresentadas a que parece diminuir 

mais o efeito da desvantagem7 da versão clássica, ser de mais simples implementação, 

utilizar mais medidas com vista a optimização do algoritmo e produzir melhores resultados é 

a Randomized Hough Transform. 

Com base nestes dados optou-se por implementar o algoritmo da Randomized Hough 

Transform e após os seus resultados serem conhecidos verificar a necessidade de implementar 

outro diferente algoritmo. 

Este algoritmo possui diversas variantes, com mais ou menos funcionalidades. No entanto 

todas elas mantêm as principais características do algoritmo, apresentadas na secção 2.3.2.2 

-. Estas variantes surgem das adaptações efectuadas ao mesmo para melhor se adequar a uma 

dada aplicação e seus objectivos. O mesmo aconteceu neste projecto. 

Na imagem seguinte é possível visualizar o diagrama de blocos do algoritmo 

implementado para a detecção de rectas numa imagem digital. Este algoritmo resulta numa 

adaptação do algoritmo clássico da Rondomized Hough Transform para o nosso projecto. 

                                                
7 Secção 2.3.2.2 -: O processo de votação efectuado em todos os pixéis da imagem torna o algoritmo 
extremamente pesado computacionalmente. Além disso aumentar a precisão da transformada implica 
aumentar a duração da mesma. 
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Figura 4.19 – Diagrama representativo do algoritmo de processamento implementado, baseado na RHT. 

Agora que o algoritmo de processamento de imagem implementado é conhecido, este 

será analisado e as suas principais vantagens e orientações ao objectivo serão apresentadas. 

Na maioria dos casos este tipo de algoritmos é o bottleneck de todo o sistema de análise 

de imagem. Como neste caso se pretende que todo o sistema funcione no menor tempo 

possível e com uma exigência computacional baixa é necessário eliminar o tempo gasto 

inutilmente e juntar operações. 

Seguindo esta lógica de raciocínio e sabendo que em cada iteração do algoritmo dois 

pontos das orlas detectadas, ou seja, pontos informação (pixéis com intensidade 255), são 

seleccionados e analisados, estar à procura de valores das orlas em toda a imagem de forma 

random seria um desperdício de tempo. Assim sendo foi realizada uma tarefa de preparação, 
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ainda no pré-processamento, como já foi citado nessa secção, que consiste em guardar numa 

matriz (2xN) as posições (x,y) de cada pixel informação, pertencentes às orlas detectadas, no 

exacto momento em que se decide se esse mesmo pixel é ou não fundo. Desta forma é 

possível poupar uma nova pesquisa à imagem, que com dimensão de 1024x768 contém 786432 

pixéis. 

O comprimento (N) dessa matriz é um valor fixo, para assim não ser gasto tempo no 

alocamento dinâmico de memória. Com base em testes efectuados determinou-se que o 

melhor valor para N, nas condições deste sistema, é 5000. Assim sendo existe uma variável 

que guarda o tamanho máximo utilizado, desta matriz, no final de cada pré-processamento. 

Todos os pares de pontos das orlas escolhidos, de forma aleatória, passam por uma fase 

de selecção. Esta fase filtra os pontos seleccionados, uma vez que apenas aqueles que 

provem possuir uma maior probabilidade de se encontrarem sobre a mesma linha, 

satisfazendo os critérios de distância mínima e máxima entre pontos, é que serão 

verdadeiramente analisados, pelas fases seguintes. Estas distâncias são definidas com base no 

conhecimento que se possuí, a priori, das formas geométricas das landmarks a detectar. Esta 

tarefa permite optimizar ainda mais a execução do algoritmo, uma vez que poupa execuções 

do mesmo, que a priori se sabe, que não produzirão resultados relevantes. 

Este processo de selecção de pontos possui um número limite de execuções, após o qual 

uma iteração do algoritmo é considerada. Esta condição tem que existir, caso contrário o 

algoritmo em certas situações poderia entrar em ciclo infinito. 

Neste algoritmo, tal como na secção 2.3.2.2 -, voltou-se a utilizar a representação da 

recta em coordenadas polares (Equação 2.1). 

 
Figura 4.20 – Representação de uma recta, no plano da imagem, em coordenadas polares. 

Seguindo o que anteriormente foi dito e aproveitando a imagem 4.20, apresenta-se de 

seguida as equações que permitem o cálculo dos parâmetros da recta definida por dois 

pontos. 
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 senyxsenyxr 2cos21cos1                               (4.4) 

Através destas equações é possível verificar que o Ѳr da recta é definido com base na 

característica de perpendicularidade entre a recta procurada e a sua perpendicular que passa 
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na origem, uma vez que o coeficiente angular procurado é igual ao simétrico do inverso do 

declive dessa perpendicular. 

Conhecendo o valor do Ѳr da recta e as coordenadas de um ponto da mesma, é possível 

determinar o valor de ρr da recta através da fórmula da recta em coordenadas polares 

(Equação 2.1). Como se possui dois basta utilizar um, porque ambos vão produzir o mesmo 

valor de ρr. 

Após a recta que contêm os dois bons pontos estar identificada, nada garante que seja 

uma das rectas procuradas, mesmo depois da selecção dos pontos, que torna apenas mais 

provável a correcta detecção. Assim sendo é necessário utilizar um método que filtre as 

detecções incorrectas. Esse método junta a matriz acumuladora, apresentada na secção 

2.3.2.2 -, e um limiar de aceitação, que representa o nível de desconfiança nas detecções. 

A matriz acumuladora permite guardar informação sobre o número de vezes que cada 

recta foi detectada. Assim sendo e como se está a trabalhar em coordenadas polares a matriz 

trabalhará com valores de ρ e de Ѳ. 

Sabendo que o eixo cartesiano da imagem considerado encontra-se representado na 

imagem 4.20 e que a origem do mesmo encontra-se no canto superior esquerdo da mesma é 

possível definir os intervalos de valores de ρ e de Ѳ. 
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Conhecendo agora toda esta informação é perceptível que a cada espaçamento ou posição 

da matriz corresponda um intervalo de valores de ρ e Ѳ. Esses intervalos de valores, também 

conhecidos como Δρ e ΔѲ, representam a resolução da transformada. Ou seja, quando uma 

dada recta é identificada, é necessário incrementar no acumulador a recta que, de entre as 

existentes, mais próxima está da que foi determinada, porque existe uma natural 

discretização das gamas de valores. 

Assim sendo quanto maior for a resolução pretendida para a transformada, maior vai ser a 

dimensão do acumulador. Quanto maior for a dimensão de uma matriz maior será a duração 

de qualquer operação que com ela seja necessário efectuar. 

Por forma a não criar matrizes de tão grande dimensão de forma dinâmica, porque é uma 

operação demorada, utiliza-se sempre uma matriz de dimensão fixa e igual ao tamanho 

máximo que esta pode possuir. Tamanho esse que se encontra relacionado com a resolução 

máxima da transformada, que ficou definida em Δρ=1pixel e ΔѲ=0.1º. Assim sendo o tamanho 

da matriz acumulador será 2560x2560. No entanto quanto menor for a precisão definida 

menor será o espaço desta matriz utilizado. 

Outra operação que é comummente utilizada com esta matriz é a pesquisa de rectas com 

valor superior ao limiar. Normalmente esta pesquisa é efectuada em toda a matriz no final do 

algoritmo, como apresentado na secção 2.3.2.2 -. Neste caso, da RHT, este método poderia 
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também ser aplicado, no entanto em cada iteração a citada pesquisa teria que ser efectuada. 

Esta solução iria em desencontro com os objectivos anteriormente apresentados. Dessa forma 

optou-se por um método alternativo que consiste em verificar logo após o incremento 

efectuado se a posição que acabou de ser incrementada possuí um valor acima do limiar de 

aceitação de recta detectada. Como se garante que inicialmente que a matriz acumulador 

encontra-se preenchida com zeros, se este processo for sempre efectuado não é necessário 

efectuar nenhuma pesquisa ao acumulador. Este princípio diminui muito a duração e 

exigência do algoritmo. 

Sempre que uma recta é detectada, ou seja, existe uma posição no acumulador com um 

valor igual ao limiar de aceitação, é desencadeado todo um processo de optimização deste 

algoritmo. 

Após os parâmetros da recta detectada serem guardados, para serem utilizados no 

posterior pós-processamento, o valor na posição do acumulador correspondente a essa recta é 

zerada, isto para que nenhuma possível situação estranha possa gerar uma falsa dupla 

detecção. Isto porque de seguida todos os pixéis das orlas identificadas, existentes na matriz 

anteriormente citada, pertencentes, dentro de um threshold, à recta detectada são 

eliminados da matriz. Esta pesquisa utiliza um dos valores disponíveis em cada posição da 

matriz, x por exemplo, e os parâmetros ρ e Ѳ da recta detectada, para através da equação 2.1 

calcular o outro valor, y seguindo o exemplo anterior, e compara-lo com o valor existente na 

matriz, com pixéis da orla. A eliminação é efectuada utilizando sobreposição de valores, ou 

seja, sempre que uma posição da matriz a eliminar é detectada são copiados os valores 

presentes na última posição dessa matriz para a posição a eliminar, e a variável que guarda a 

dimensão dessa matriz é decrementada. Este método simples efectua o que é pretendido de 

uma forma rápida, o que vai mais uma vez de encontro ao objectivo de produzir um algoritmo 

com baixa duração e exigência. 

Esta tarefa de eliminação dos pixéis pertencentes à recta detectada permite que a 

duração do algoritmo diminua exponencialmente à medida que as rectas vão sendo 

detectadas. Uma vez que o conjunto de opções vai assim diminuindo e a taxa de acerto em 

pontos bons vai aumentando, o que permite uma mais rápida detecção das rectas em falta. 

Pelo conhecimento que já é possuído sobre as landmarks e as suas formas geométricas é 

possível afirmar que no caso dos marcadores se pretende identificar três rectas, 

correspondentes às três arestas do triângulo, e no caso das linhas de pretende identificar 

duas, correspondentes às arestas mais compridas do rectângulo. Mas reflectir esta diferença 

no algoritmo iria implicar alterações, que com certeza se traduziriam em maior duração do 

mesmo. Dessa forma e como existe uma maior probabilidade de as maiores arestas do 

rectângulo serem detectadas antes das mais pequenas, principalmente quando as dimensões 

são bastante díspares, como é o caso, optou-se por se manter o mesmo algoritmo para as 

duas detecções. Daí se pretender que sejam sempre detectadas três rectas. A possível 
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optimização baseada na procura de rectas paralelas assim que duas fossem detectadas, não 

foi implementada para manter a uniformização do algoritmo na detecção das duas landmarks. 

Por forma a garantir que o ciclo principal tem sempre fim, foi colocada uma restrição 

adicional associada ao número máximo de interacções do algoritmo. Este número é uma 

percentagem, definida na interface, do número de pixéis de orla detectados em cada pré-

processamento. 

Após todas estas medidas serem tomadas com vista o cumprimento dos objectivos, é 

necessário analisar o resultado obtido, principalmente no que toca à duração do algoritmo. O 

algoritmo possui uma duração média de 3ms 6, com a precisão máxima e um limiar de 

aceitação de 3. O bottleneck deste algoritmo é a tarefa de zeragem do acumulador, que 

nestas condições consome cerca de 2/3 da duração total do mesmo. 

Comprovou-se que alterações de resolução da transformada, dentro de uma gama de 

valores interessantes para o sistema, não produziram importantes alterações na duração do 

algoritmo. 

No que toca à qualidade dos resultados obtidos, ou seja, assertividade das detecções 

efectuadas pelo algoritmo, este correspondeu às espectativas, no entanto apenas na próxima 

secção será possível visualizar os resultados obtidos nesta. 

Com estes resultados não se verificou necessidade de implementar outro algoritmo, sendo 

portanto o algoritmo da figura 4.19 o responsável pela tarefa de processamento neste 

sistema. 

4.5 - Pós-Processamento 

Tal como apresentado na secção 2.3.3 -, esta tarefa tem como principal objectivo utilizar 

a informação obtida pela tarefa de processamento e transforma-la em informação útil para o 

sistema. Neste sistema a informação útil procurada engloba a posição de cada landmark em 

relação ao robô, o desvio do robô em relação à landmark e a posição absoluta de cada 

marcador. No entanto outras tarefas são também executadas nesta secção, como a 

identificação da landmark, o teste à qualidade da forma geométrica e a representação da 

informação detectada na interface. 

Seguindo o objectivo desta secção, a duração do total das tarefas efectuadas tem que ser 

baixa tal como a sua exigência computacional. 

Cada uma das tarefas executadas por esta secção, anteriormente citadas, será 

apresentada de seguida com maior detalhe. 

Após três rectas serem detectadas pelo processamento, é necessário identificar que 

landmark estas definem. Para isso considera-se que por defeito sempre que três rectas são 

detectadas estas definem um marcador, a menos que algum par das três rectas detectadas 

seja, dentro de um threshold, paralelo, ou seja, duas das três rectas detectadas possuam 
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aproximadamente o mesmo ângulo, aí as três rectas detectadas definem uma linha. Neste 

ultimo caso apenas as rectas paralelas possuem interesse para posterior análise, assim sendo 

a informação correspondente às mesmas será armazenada para que não exista necessidade 

desta operação ser repetida. 

Após esta primeira análise estar concluída é possível representar as rectas detectadas e 

com interesse, dependendo da landmarks, na interface. Ou seja, imprimir na imagem 

visualizada na interface as rectas determinadas, com interesse. Esta tarefa permite o debug 

da detecção, ou seja, verificar se o que foi determinado corresponde realmente à orla da 

forma na imagem. Esta é a tarefa que permite validar a operação de processamento. 

Resultados exemplificativos podem ser visualizados na figura seguinte. 

  

Figura 4.21 – Representação na imagem pré-processada das rectas detectadas pelo processamento. 

Até agora foi aplicado um filtro discriminatório que permite corresponder aos dados 

determinados uma das duas landmarks. Mas este passo não garante que o que foi detectado 

seja realmente a forma geométrica pretendida. Por forma a possuir essa garantia, e assim 

poupar execuções do algoritmo perante dados incorrectos ou com pouca qualidade, foram 

efectuados testes, tendo como base a forma geométrica que se pretende obter. 

No caso do marcador pretende-se identificar um triângulo. É característico de um 

qualquer triângulo que a soma dos seus ângulos internos é 180º. Assim sendo calculou-se o 

ângulo associado a cada vértice do triângulo, pelo teorema do ângulo externo (dfremy '11, 

13), (Equação 4.6) e o primeiro teste efectuado consistia em verificar se a soma desses três 

ângulos pertencia ao intervalo [(180-threshold)..(180+threshold)]. Este primeiro teste é 

simples e permite verificar se o que se encontrou é realmente um triângulo. 
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Se os dados passarem neste teste, em princípio, está-se perante um triângulo, mas nada 

garante que este seja realmente o triângulo do marcador procurado. Assim sendo é necessário 

realizar mais dois testes, tirando desta vez partido da informação que é conhecida do 

marcador, anteriormente apresentada (secção 4.2 -). 
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Como cada um dos ângulos do marcador procurado é conhecido (Tabela 4.1) e como todos 

os ângulos, associados aos vértices, do triângulo detectado foram já calculados, é possível 

verificar se o que foi detectado é o que se procura. Comparando para isso os ângulos e 

verificando se estes são idênticos, ou seja, se existe uma igualdade, dentro de um threshold, 

entre cada um dos três ângulos do triângulo procurado e do detectado. 

Da mesma forma e utilizando o mesmo método do teste anterior é possível verificar se o 

triângulo detectado corresponde ao procurado, utilizando a informação do tamanho das 

arestas. A informação do tamanho das arestas do triângulo procurado (marcador) encontra-se 

igualmente disponível na Tabela 4.1, já as do triângulo detectado podem ser obtidas através 

da equação 4.9. Para isso é necessário efectuar um passo intermédio que se baseia na 

determinação das coordenadas dos vértices do triângulo (Equação 4.7 e 4.8). 
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No caso das linhas, seguindo o que foi referido na secção 4.2 -, não existe nenhum teste 

específico que possa ser efectuado, uma vez que se pretende que este componente seja 

muito flexível em termos de dimensão. Além disso algumas das medidas implementadas no 

processamento previnem certas situações, no caso das linhas problemáticas, que assim não 

necessitam de ser aqui testadas. No entanto existe a necessidade de verificar se as rectas 

aproximadamente paralelas o são na qualidade suficiente, ou seja, o único teste efectuado 

após o de determinação de linha, é uma repetição do primeiro mas agora com um threshold 

mais apertado. 

Se a informação detectada passar nos testes apresentados é porque se está realmente 

perante a landmark procurada. Apenas com este cenário é possível avançar no algoritmo e 

assim executar as tarefas apresentadas de seguida, que consistem na determinação do desvio 

angular e da posição relativa das landmarks. 

Até ser possível calcular o desvio angular de uma landmark é necessário efectuar um 

conjunto de operações preliminares. Relembre-se que o desvio angular procurado 

corresponde ao ângulo que a landmark faz com o eixo das abcissas do referencial cartesiano 

do robô (Figura 3.18). 

                                                
8 A escolha da equação depende do valor do ângulo, por forma a evitar divisões por zero. 
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No caso dos marcadores a direcção do mesmo é dada pela recta que passa pelo ponto 

médio da aresta mais curta e cruza o vértice oposto, tal como é possível visualizar na figura 

4.22. 

 

Figura 4.22 – Marcador com recta identificadora da sua direcção apresentada. 

Para que essa recta seja determinada é necessário que as coordenadas do ponto 

intermédio (Pint) da aresta mais curta sejam determinadas, através da equação 4.10, e o 

vértice oposto (P3) seja identificado, através de uma pesquisa. Tudo isto é possível porque o 

tamanho das arestas já foi calculado e a posição dos vértices também. Os parâmetros da 

recta pretendida podem ser obtidos através das equações 4.3 e 4.4, usando os dois pontos 

citados. 
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Como se pretende calcular o ângulo que essa recta efectua com a vertical da imagem, ou 

seja, com o eixo das abcissas do referencial cartesiano do robô, é necessário, por forma a 

simplificar os cálculos, aplicar uma mudança de coordenadas (Equação 4.11) aos pontos que a 

definem, Pint e P3. Isto porque os referenciais utilizados são diferentes, como foi apresentado 

anteriormente. 

;; ;imagemrobôimagemrobô yxxy                             (4.11) 

Após a mudança de coordenadas ser implementada aos pontos Pint e P3, o desvio 

procurado é obtido através da equação 4.12. 

    int3int3 ,2arctan xxyydesvio                          (4.12) 

Desvios à esquerda produzem valores de Ѳdesvio negativos e vice-versa. 

No caso da linha a direcção da mesma é dada pela sua recta referência, que mais não é 

que a recta central às duas paralelas. 

Pela semelhança de triângulos é possível verificar que o Ѳ da recta de referência é igual 

ao desvio angular procurado. Isto porque a linha só indica direcção e nunca sentido. 

                                                
9 Índices 1 e 2 correspondem aos vértices da aresta mais curta. 
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Figura 4.23 – Comprovativo da igualdade de ângulos usando semelhança de triângulos. 

Assim sendo o valor do desvio angular procurado é igual à média dos Ѳ‘s das linhas 

paralelas da linha detectada, ou seja, Ѳdesvio=(Ѳparalela1+Ѳparalela2)/2. 

O cálculo da posição relativa de uma landmark encontra-se directamente associado ao 

seu ponto central, ou seja, para se determinar qual a posição de uma dada landmark 

detectada em relação ao robô é necessário calcular o seu ponto central. 

No caso dos marcadores o ponto central considerado (Pcentral) é o ponto intermédio entre 

os pontos P3 e Pint. Dessa forma o cálculo do ponto central é efectuado com recurso à equação 

4.13.  

   ;,min;,min int3int3int3int3 PPPPPcentralPPPPPcentral yyyyyxxxxx    (4.13) 

Embora esse ponto seja agora conhecido ele encontra-se associado ao referencial da 

imagem, por isso é necessário efectuar uma mudança de coordenadas através da equação 

4.11. Após essa tarefa é necessário aplicar um offset a cada uma das coordenadas obtidas, 

por forma a que estas fiquem associadas ao centro do referencial do robô. Nomeadamente 

+((ImgHeight/2)+(13.55cm*25.5pixeis)) à coordenada x e -(ImgWidth/2) à coordenada y. 

Sendo estes valores calculados com base no tamanho da imagem (Img) e na distância entre 

centros (25.5), anteriormente apresentada. 

No caso das linhas este cálculo foi simplificado, uma vez que esta informação não é 

totalmente verdadeira porque o que é visualizado não é o total da landmark. Assim sendo o 

importante neste caso é o valor de um desvio. Por isso considera-se o desvio em x para rectas 

não horizontais, e em y para rectas horizontais. Ou seja, o ponto central de uma linha é o 

ponto (xc,yc) com yc=(ImgHeight/2), quando a linha possuí um desvio angular na gama [-

85º..85º], quando está fora dessa gama, xc=0 e yc=ρ. No primeiro caso, xc é calculado com 

base na equação 4.14 e no segundo caso, ρr da recta, ainda não calculado, é obtido através 

da equação 4.15. 
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Os valores obtidos têm também que se encontrar representados no referencial cartesiano 

do robô. Dessa forma utiliza-se a mesma metodologia de mudança de coordenadas e 

introdução de offset’s, apresentada na página anterior. 

Relembra-se que existem uns factores de compensação (offset’s) apresentados no 

anterior capítulo, relacionados com a calibração da posição da câmara. Esses factores foram 

adicionados em todos os valores que de alguma maneira encontram-se influenciados pelos 

mesmos. 

De seguida, apresentam-se resultados ilustrativos do que foi descrito nas duas últimas 

páginas. 

  

Figura 4.24 – Desvios angulares e posições relativas. Imagem da esquerda com Desvio Angular≈-0.1º e 

Imagem da direita com Posição Relativa (x=+13.55cm,y=+2.5cm). 

De todas as tarefas realizadas no pós-processamento, falta apresentar a responsável pela 

determinação da localização absoluta de cada marcador. O que será efectuado de seguida. 

Tal como foi apresentado na secção 4.2 -, cada marcador possui um código no interior do 

triângulo. Através desse código é possível determinar a localização do marcador, usando para 

isso uma base de dados. Essa base de dados permite que a correspondência código – posição 

global do marcador exista. Assim sendo a tarefa principal é identificar o código presente no 

marcador. 

Por forma a respeitar o objectivo de baixa duração e exigência computacional do 

algoritmo, apresentado anteriormente, o método a utilizar tem que ser simples e robusto. A 

ideia aplicada baseou-se assim no conhecimento já adquirido aquando das anteriores tarefas. 

Como o ponto central do marcador é sempre determinado em cada iteração do algoritmo 

e como este não se encontra sobreposto com nenhuma zona do código, uma boa opção passa 

por determinar as distâncias do centro de cada zona do código a esse ponto, com o marcador 

num determinado ângulo. Desta forma o conhecimento da posição das zonas é independente 

da posição do marcador. Por forma a facilitar os cálculos optou-se por determinar essas 

distâncias com desvio angular zero do marcador. As distâncias em pixéis, segundo o 
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referencial do robô, sem o offset da distância entre centros10, podem ser visualizadas na 

tabela seguinte. 

Tabela 4.3 — Distâncias em pixéis, segundo o referencial do robô10 do centro de cada zona do 
código ao ponto central do marcador, com desvio angular igual a zero. 

Zona do código Distância segundo x Distância segundo y 

Bit A -30 0 

Bit B -69 -19 

Bit C -69 19 

Bit D -108 -38 

Bit E -108 0 

Bit F -108 38 

Conhecendo estes valores, obtidos com base em medições e em testes, e sabendo que são 

independentes da localização do marcador, é possível determinar o código do marcador 

sabendo apenas o seu desvio angular. Aplicando para isso uma matriz de rotação planar, ou 

seja, rodando os pontos em torno do eixo dos zz que intersecta o ponto central do marcador. 

Ou seja, após o desvio angular do marcador ser conhecido, é possível aplicar uma matriz 

de rotação planar aos valores da Tabela 4.3, que assim correspondem agora a um marcador, 

na origem com a mesma orientação do detectado, mas não correspondem ainda ao 

detectado. Nesse momento o ponto central do marcador também já é conhecido, por isso, e 

como os valores das distâncias já se encontram correctamente posicionados, para determinar 

cada uma das zonas do código basta que ao ponto central sejam somadas as correspondentes 

distâncias rodadas. A matriz rotação é aplicada usando o seguinte sistema. 
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Após todas as zonas do código11 se encontrarem correctamente identificadas, a tarefa 

passa por determinar o valor de cada bit. 

Para determinar o valor de um dado bit é calculada a média das intensidades da 

correspondente fracção da zona analisada, constituída pelo ponto determinado e a sua 

vizinhança 3x3 (≈1.5mm2). Se esse resultado se encontrar acima de um dado limiar, 

considera-se o bit igual a um, caso contrário igual a zero. Esse limiar é definido 

automaticamente, trata-se do valor médio da gama de resultados das médias das intensidades 

calculadas [Médiamínima..Médiamáxima]. 

Após o valor de todos os bits do código serem conhecidos, basta substituir correctamente 

os mesmos na equação 4.1, e o valor do código do marcador é conhecido. No entanto se a 

                                                
10 A origem do referencial em causa é o centro da imagem adquirida, por isso sem o citado offset. 
11 Cada zona possui uma área de intensidade muito aproximada à do seu centro de ≈4mms. 
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gama de valores for relativamente pequena mas preenchida com valores de intensidade alta, 

isso significa que o código é o 63, todos os bits activos, se for com valores de intensidade 

baixa significa que o código é o 0, nenhum bit activo. 12 

 De seguida mostram-se dois exemplos que ilustram o funcionamento da tarefa, de 

detecção do código do marcador, aqui descrita. 

  

Figura 4.25 – Representação das zonas do código determinadas. 

Este algoritmo foi desenvolvido tendo sempre em consideração o objectivo da duração e 

exigência mínima, como anteriormente foi referido. A duração total média do algoritmo de 

pós-processamento implementado é 2ms 6. 

Os resultados produzidos foram analisados, em fase de testes, e comprovou-se a sua 

veracidade e com isso o funcionamento esperado do algoritmo. 

Para desenvolver e testar todo o processo de análise de imagem foi criada uma aplicação, 

intermédia, que funciona em offline. Esta aplicação possui uma interface em certos aspectos 

parecida à interface final de análise de landmarks, apresentada anteriormente (Figura 3.39), 

uma vez que essa versão final partiu desta versão intermédia. A interface pode ser visualizada 

na imagem seguinte. 

 
Figura 4.26 – Interface desenvolvida para implementar e testar o processo de análise de imagem. 
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4.6 - Sistema Final 

O sistema final é uma aplicação, desenvolvida para cumprir todos os objectivos do 

sistema retratado neste capítulo. Alguns desses objectivos foram já cumpridos nas aplicações 

intermédias desenvolvidas, figura 4.7 e 4.26, mas outros ainda não. Nesta aplicação 

pretende-se incluir o que já está correctamente implementado e desenvolver o que está em 

falta. De seguida será apresentada de uma forma mais detalhada esta aplicação. 

4.6.1 - Funcionamento em Tempo Real 

Como se pretende que o robô móvel apresentado funcione como AGV, todos os seus 

sistemas têm que funcionar em tempo real. As aplicações anteriormente apresentadas não 

possuem essa capacidade, no entanto funcionam correctamente no modo offline. Assim sendo 

esta funcionalidade é a grande diferença entre as versões intermédias e a final. 

Segundo a arquitectura funcional apresentada na figura 3.3, o sistema deve adquirir 

imagens, usando seu componente de visão artificial, e estas devem ser analisada pelo sistema 

de aquisição de informação de landmarks. Dessa forma é neste conceito que se baseia o 

funcionamento em tempo real pretendido. 

Tal como já foi referido a aplicação final é uma evolução da aplicação intermédia 

disponível na figura 4.26, tal como essa é uma evolução de outra, disponível na figura 4.7. 

Mas a aplicação final necessita de funcionar em tempo real e isso implica, segundo o conceito 

anterior, que esta consiga adquirir imagens de uma câmara. Essa funcionalidade foi 

implementada e testada primeiramente numa outra aplicação intermédia (Figura 4.27) 

desenvolvida apenas com esse propósito. 

 

Figura 4.27 – Interface da aplicação intermédia desenvolvida para comunicar com uma câmara. 

Desta forma a aplicação final mais não é do que uma junção entre a aplicação intermédia 

que implementa todo o processo de análise imagem em modo offline e a que implementa o 

processo de comunicação com uma câmara. Esta aplicação final foi já apresentada de forma 

superficial na secção 3.4.1 -, e a sua interface é visível na figura 3.39. 

Para a referida junção funcionar correctamente e ir de encontro ao objectivo do sistema 

é necessário que todo um algoritmo de integração seja implementado. O diagrama ilustrativo 
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da figura seguinte tenciona demonstrar o funcionamento desse mesmo algoritmo de 

integração. 

 

Figura 4.28 – Diagrama representativo do algoritmo de integração de processos da aplicação final. 

Este algoritmo, e consequentemente todo o sistema de aquisição de informação de 

landmarks, é desencadeado sempre que uma imagem é entregue pela câmara à aplicação. Por 

exemplo, se a câmara estiver a funcionar a 30 FPS, ou seja, no seu valor máximo, o algoritmo 

irá receber uma nova imagem a cada ≈33.3ms. 

Devido ao facto da câmara utilizada no sistema de visão artificial apenas possuir uma 

resolução disponível, e como a alteração de resolução é um aspecto interessante 

principalmente no processo de análise de durações, foi construído um algoritmo de alteração 

de resolução, com base numa transformação em escala, como anteriormente já foi citado. 

Este algoritmo pode ser visto como um processo realizado offline, uma vez que numa câmara 
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com capacidade para tal, seria equivalente à simples tarefa de reconfiguração do parâmetro 

resolução da câmara. 

Após uma nova informação ter chegado ao sistema e esta se encontrar nos moldes que o 

utilizador pretende, todo o processo de análise de imagem anteriormente descrito pode ser 

iniciado. Mas existem algumas optimizações que podem e devem ser implementadas. 

Seguindo o objectivo do sistema, a maioria das imagens recebidas não irá conter 

landmarks. Dessa forma uma optimização que pode ser implementada trata-se de analisar o 

número de pontos de orla detectados pela tarefa de pré-processamento. Se este for 

insuficiente é porque não existe informação relevante para ser detectada, e por isso não 

existe necessidade de efectuar as tarefas seguintes, poupando assim recursos. A tarefa de 

pré-processamento tem que ser sempre executada, uma vez que antes dela não existe 

nenhum conhecimento sobre a imagem adquirida, que possa ser utilizado para evitar a sua 

utilização em caso de não necessidade. 

Tal como já foi dito as tarefas de pós-processamento só tem lógica serem utilizadas se 

existir informação que possa representar uma landmark, ou seja, três rectas detectadas. 

As informações sobre landmarks detectadas só são enviadas para a aplicação de controlo, 

se elas forem mesmo detectadas e toda a informação por elas fornecidas determinada. 

Após todas as tarefas do algoritmo serem desempenhadas este termina, e só é novamente 

iniciado com a chegada de uma nova imagem. 

Como é possível verificar todo este sistema, na sua máxima precisão, possuí uma duração6 

inferior ao intervalo mínimo entre chegadas de imagens, o que comprova que este cumpre o 

objectivo definido no início deste capítulo. 

4.6.2 - Calibração dos Parâmetros 

Tal como já ficou perceptível nas anteriores secções e capítulos, existe, em diversos 

momentos e tarefas, a necessidade de utilizar parâmetros. Estes parâmetros são 

normalmente valores sobre os quais existe interesse em possuir controlo e por isso podem ser 

alterados através de um dado meio de comunicação, neste caso, uma interface visual (Figura 

3.39). Esta tarefa é normalmente realizada pelo utilizador do sistema e tem como objectivo 

garantir o pretendido correcto funcionamento do mesmo. 

Nesta secção pretende-se apresentar os parâmetros deste sistema e os valores utilizados. 

A calibração de parâmetros via software, neste sistema, encontra-se maioritariamente 

associada a algoritmos, mas existe um componente que necessita que os seus parâmetros 

sejam calibrados, trata-se da câmara digital. 

Os principais parâmetros da câmara digital a serem afinados são: o ganho, a exposição, a 

frame rate, a gamma e o brilho. Destes os que interferem de uma forma significativa no 

funcionamento sistema são os três primeiros. Os valores utilizados podem ser visualizados na 
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figura 4.29 a). Estes valores foram escolhidos após o estudo de um documento sobre o tema, 

disponibilizado pelo fabricante da câmara utilizada, disponível em (Source '05, 59), e 

permitem a aquisição de imagens com uma boa qualidade. 

Os parâmetros associados aos algoritmos foram já apresentados ao longo da sua 

explicação. Dessa forma o importante aqui é apresentar os valores que foram utilizados. Esses 

mesmos valores encontram-se disponíveis na figura 4.29 da seguinte maneira: imagem b) - 

parâmetros pré-processamento, imagem c) - parâmetros processamento e imagem d) - 

parâmetros pós-processamento. Estas escolhas foram efectuadas com base em vários testes 

executados e são o conjunto que produz melhores resultados nas condições em que o sistema 

foi utilizado. 

    
                   a)    b)       c)           d)12 

Figura 4.29 – Valores dos parâmetros utilizados no sistema de aquisição de informação de landmarks. 

Existem também outros parâmetros passíveis de serem controlados, mas que não devem 

possuir valor inicial associado, porque estes dependem do computador utilizado, como é o 

caso do endereço da câmara, do IP e da porta para a comunicação UDP. 

 

                                                
12 Tamanho mínimo do intervalo de intensidades: Abaixo deste valor considera-se o intervalo pequeno. 
Valor mínimo do limiar das intensidades: Acima desse valor considera-se intensidade alta. 
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Capítulo 5  

Localização 

5.1 - Introdução 

Para um equipamento como um robô móvel que se pretende autoguiado a localização é 

um factor crucial. 

Considera-se localização a informação sobre posição e orientação do robô num dado 

momento em relação a um referencial externo. Essa informação só pode ser obtida através de 

alguma interacção com o meio envolvente, ou seja, o robô necessita de adquirir, de alguma 

forma, informação do seu exterior ou da sua interacção com o mesmo que o leve a conhecer a 

sua posição e orientação, de uma forma directa ou indirecta. 

De uma forma geral, pode-se considerar como localização relativa aquela que informa 

que algo mudou e quanto mudou mas não diz qual a posição do robô, e como absoluta aquela 

que informa, num dado momento, qual a localização do robô. 

Existem diversas soluções disponíveis no mercado que efectuam estas tarefas, mas neste 

momento e neste sistema só duas são importantes. Uma para cada tipo de localização citado. 

Nas secções seguintes as mesmas serão apresentadas de uma forma mais precisa e 

detalhada. 

Pretende-se ainda apresentar um método que permita a utilização conjunta da 

informação obtida através das duas soluções por forma a localizar mais eficazmente o robô. 

5.2 - Localização Relativa 

Tal como foi dito, a localização relativa encontra-se associada a um meio que fornece 

informação que algo mudou e informa em que quantidade isso ocorreu, mas como não diz 

qual a posição do robô no referencial global, é necessário utilizar essa quantidade para 
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estimar-se a posição e orientação do robô, em cada momento, relativamente a um referencial 

externo ou global. 

A principal vantagem da localização relativa é o fornecimento de uma estimativa de 

posição e orientação actualizada em cada ciclo de controlo. 

O método de localização relativa mais simples e mais utilizado é a odometria. Este 

método possui como principais vantagens o seu baixo custo, a sua alta taxa de amostragem e 

a sua boa estimativa de localização em deslocamentos curtos. As suas principais desvantagens 

encontram-se associadas aos elevados erros não sistemáticos e acumulativos. 

Para a odometria conseguir obter informação, neste caso, de interacção do robô com o 

exterior é utilizado um sensor. Esse sensor, conhecido como encoder, já foi citado 

anteriormente. 

Existem vários tipos de encoders, mas o utilizado neste setup encontra-se acoplado 

directamente ao veio do motor (figura 3.25). 

Este equipamento cria na sua saída uma onda quadrada sempre que o seu veio se 

movimenta. Esta onda possui uma frequência proporcional à velocidade de rotação citada. 

Assim, neste projecto, cada vez que uma roda rodar o respectivo encoder produzirá uma 

onda quadrada correspondente à quantidade de rotação efectuada pela roda. Logo existe uma 

relação entre pulsos obtidos e distância percorrida. 

Dessa forma a informação de que algo mudou é perceptível quando na saída do sensor se 

obtém um valor diferente de zero e a quantidade de quanto mudou é dada pelo número de 

pulsos detectados. A quantidade citada corresponde a um deslocamento efectuado pela roda, 

à qual o sensor se encontra acoplado. 

Com base em tudo o que foi apresentado é possível concluir que a odometria baseia-se na 

medida do número de pulsos fornecidos pelos encoders para determinar o deslocamento 

efectuado por cada roda (de – deslocamento da roda esquerda e dd – deslocamento da roda 

direita). 

Sendo conhecido o deslocamento efectuado por cada roda e a anterior posição do robô, é 

possível determinar a posição global do robô. Para isso é necessário conhecer o modelo 

cinemático do robô móvel que possuí tracção diferencial, ilustrado na figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Ilustração do modelo cinemático do robô com tracção diferencial. (Lima '10, 79) 
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Na figura apresentada (5.1) (X0,Y0) definem o referencial global, e o referencial do robô 

continua a ser igual ao da figura 3.18. (xr
0,yr

0) e Ѳr
0 
definem a localização global do robô. 

O modelo cinemático pode ser representado pela seguinte equação (5.1). 
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                                      (5.1) 

Como é perceptível este modelo fornece uma estimativa de localização com base em dois 

parâmetros de entrada, v e w. Estes parâmetros são obtidos utilizando os valores de 

velocidade linear de cada roda (ve e vd) e da distância entre os pontos de contacto de cada 

uma das rodas motrizes (b). 
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Este modelo ainda não permite a utilização da metodologia apresentada anteriormente. 

No entanto é possível adaptá-lo, efectuando-se uma aproximação para o tempo discreto, 

denominada discretização por diferenças centradas. Esta aproximação permite encontrar os 

valores de localização do robô em cada instante de amostragem (i). O resultado da 

aproximação pode ser visualizado na equação seguinte (5.4). (Moreira '11, 44) 


































 









 


























)()(

2

)(
)(sin)()(

2

)(
)(cos)()(

)1(

)1(

)1(

ii

i
iidiy

i
iidix

i

iy

ix

r

r

r

r

r

r











                              (5.4) 

Este modelo já se parece mais com o que anteriormente foi apresentado, isto é, a 

estimativa de localização é já obtida através de incrementos. Incrementos estes que 

dependem dos deslocamentos efectuados por cada roda, obtidos através da metodologia 

anteriormente apresentada, como se pode verificar pelas equações seguintes (5.5 e 5.6), do 

deslocamento linear (d) e angular (ΔѲ). 
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Os valores de deslocamento de cada roda anteriormente apresentados e utilizados podem 

ser calculados utilizando as seguintes equações (5.7). 
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Onde Dn corresponde ao diâmetro real das rodas, Re corresponde à resolução dos 

encoders, n corresponde à relação da caixa redutora e NP corresponde ao número de Pulsos 

dados pelo encoder entre instantes de amostragem. 

Com este modelo discreto é possível obter a localização do robô com base na odometria, 

tal como foi descrito. 

Como se espera que este robô móvel industrial, de transporte de cargas, possua uma 

velocidade baixa, optou-se por não considerar o modelo da dinâmica do robô. 

No entanto é ainda necessário que dois parâmetros sejam determinados. Ou seja, para 

que todo o cálculo seja passível de ser efectuado é necessário conhecer o valor de NP de cada 

roda que é fornecido pelos encoders, o valor de n e Re que foram apresentados na secção 

3.3.2.1 -, e o valor de Dn e b ainda não definidos. 

Para determinar estes dois últimos valores foram executados dois testes, um para cada 

determinação. 

Primeiro é necessário efectuar o teste que visa determinar o verdadeiro raio das rodas 

(Dn), que se assume igual para ambas, tendo como base o ponto de contacto das mesmas com 

o solo. Esse teste consistiu em colocar o robô a deslocar-se em linha recta, aproximadamente 

5.65m, e anotar o número de pulsos dados no percurso rectilíneo. Possuindo esses dados é 

possível, através das equações 5.5 e 5.7, determinar o valor procurado. 

Por forma a calcular-se a verdadeira distancia entre pontos de contacto com o solo de 

cada uma das rodas (b), efectuou-se o próximo teste que consistiu em colocar o robô a rodar 

sobre o seu eixo 42 voltas completas. Conhecendo no número de pulsos dados por cada um 

dos encoders e o ângulo de revolução (42x360º) é possível calcular o valor de b através da 

equação 5.6, usando também as da 5.7. 

Os resultados obtidos podem ser visualizados na tabela seguinte. 

Tabela 5.1 — Valores dos parâmetros da odometria obtidos através de testes. 

Diâmetro médio das rodas (Dn) 0.116m 

Distância entre pontos de contacto de cada uma das rodas com o solo (b) 0.626m 

Estes resultados são mais precisos que uma simples medição manual com recurso a 

ferramentas de medida, uma vez que o verdadeiro ponto de contacto das rodas com o solo 

não é conhecido e nem facilmente determinado. Se um teste mais preciso do que o anterior 

fosse necessário, o que não se verificou, a utilização do método UMBMark apresentado por 

(Borenstein and Feng '94, 7) seria uma opção a considerar. 

No entanto toda esta metodologia possui erros associados. Os erros que podem existir são 

principalmente de dois tipos, determinísticos, ou sistemáticos, e não determinísticos, ou 

aleatórios. 
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Os testes anteriormente apresentados pretendem anular os erros determinísticos, 

advindos de valores errados de diversos parâmetros. 

Os erros não determinísticos ou aleatórios existem e devem ser considerados, no entanto 

a sua determinação não é fácil, pelo que não é simples a sua compensação a priori. Dessa 

forma a alternativa passa por estimar a incerteza associada à posição, fornecida pela 

metodologia apresentada nesta secção. Encontra-se disponível mais informação sobre esta 

alternativa na secção 6.6 -. 

Este tipo de erros resulta da discretização das equações, dos escorregamentos do robô, de 

irregularidades do pavimento, da resolução finita dos encoders, da folga nas caixas redutoras, 

das rodas castor, etc… 

Como os erros aleatórios não são facilmente compensados a priori, uma forma de diminuir 

a sua influência passa por minimizar o efeito de algumas das suas fontes. Uma das medidas 

passa por possuir uma velocidade de leitura suficientemente elevada quando correctamente 

comparada com a velocidade de deslocamento utilizada no robô. Outra medida passa por 

evitar os resvalamentos do robô. Neste projecto estas duas medidas foram tidas em 

consideração. 

Para se utilizar o controlador de velocidade das rodas (PI) disponível no sistema de 

accionamento e movimentação foi necessário calcular os seus parâmetros. Por forma a 

efectuar esta tarefa realizou-se um teste. Este teste consistia em colocar o robô a rodar sobre 

o seu eixo 3 voltas e simultaneamente a guardar os respectivos valores obtidos pelos 

encoders. Através desses dados adquiridos foi possível determinar os parâmetros mais 

apropriados para o controlador deste robô. Para realizar essa determinação utilizou-se uma 

aplicação em excell desenvolvida pelo Co-Orientador que, de uma forma geral, utilizava esses 

dados e o protótipo de Bessel, e fornecia os parâmetros pretendidos. Após esses parâmetros 

serem Determinados, uma simulação no software matlab foi efectuada, por forma a validar 

estes parâmetros. Os parâmetros determinados, validados e utilizados no controlador usado 

neste projecto são apresentados na próxima tabela. 

Tabela 5.2 — Valores determinados dos parâmetros do PI utilizado. 

Tempo Estabilização 2.5 

Kc 0.06824319 

Feed 0.109857 

InvTi 0.141033 

Na secção 6.7 - é apresentado o resultado da aplicação deste método de localização no 

robô móvel utilizado nesta dissertação. 
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5.3 - Localização Absoluta 

A localização absoluta, tal como foi citado, fornece directamente informação precisa 

sobre a localização do robô. Esta é a grande vantagem deste tipo de localização, uma vez que 

não necessita de utilizar métodos intermédios e assim evita a acumulação de erros, ao 

contrário do que acontece na odometria. Ou seja, este é um método robusto, que fornece 

boas estimativas. A grande desvantagem deste método prende-se com o facto de só em certos 

momentos, normalmente aperiódicos, ser possível adquirir esta informação. Isto porque este 

método utiliza informação do exterior para se localizar e não da sua interacção com o 

mesmo. Resumindo, a localização absoluta fornece informação precisa sobre a localização do 

robô, mas só se encontra acessível em certos momentos. 

Neste projecto o método de localização absoluta utilizado faz uso de visão artificial para 

a detecção de marcos artificiais, ou landmarks. 

O princípio deste método baseia-se no facto de o robô visualizar o marco, retirar a 

informação necessária, e depois deslocar-se durante algum tempo sem visualizar outro marco. 

É portanto um sistema de fornecimento de informação intermitente. 

Normalmente a visualização e a aquisição de informação dos marcos necessita de ser 

complementada com uma base de dados, para assim ser conhecida toda a informação 

associada ao mesmo. 

A grande desvantagem do método utilizado prende-se com o facto de o robô se poder 

perder caso não reconheça ou não detecte um dado marco. Dessa forma a distância entre 

marcos aplicada e o número de marcos utilizados num dado percurso encontra-se associada à 

precisão e robustez contra falhas que o sistema possuirá nesse percurso. 

Existem vários tipos de marcos passíveis de serem utilizados e com provas já dadas. Mas 

neste caso, tal como já foi citado anteriormente, foram utilizados apenas dois tipos distintos 

de marcos ópticos. Nomeadamente marcadores triangulares e linhas (secção 4.2 -). 

Neste momento pretende-se resumir e aprofundar as informações apresentadas na secção 

4.2 - sobre as landmarks utilizadas, por forma a se perceber explicitamente como é possível 

localizar o robô através da visualização das citadas landmarks ópticas. 

O marcador triangular fornece diversa informação ao robô, mas nem toda ela é utilizada 

para este se localizar. A principal informação fornecida pelo marcador citado que permite ao 

robô localizar-se é o código que este possui (figuras 4.2 e 4.3). 

A codificação utilizada permite que existam dentro da mesma zona, industrial, 64 

marcadores diferentes. Possuindo o sistema a capacidade de aquisição correcta do código 

(secção 4.5 -), é possível associar a cada um o valor de posicionamento e de orientação do 

respectivo marcador relativamente ao referencial externo. 

Esta tarefa só é possível se existir uma base de dados. A base de dados utilizada, neste 

momento, possui informação sobre posição de cada marcador relativamente ao referencial 
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externo, mas pode e deve também possuir informação sobre orientação, embora o sistema 

perca um pouco de flexibilidade (secção 6.7 -). 

Mas esta informação por si só não chega para que o robô assim que visualize um marcador 

triangular se consiga localizar correctamente e de forma precisa. Uma vez que a informação 

presente na base de dados, à qual o sistema possui acesso, informa sobre qual a posição do 

marcador, no referencial externo, relativamente ao seu ponto central. Assim sendo é 

necessário que o sistema consiga determinar qual a posição desse ponto central mas 

relativamente ao robô, ou seja, quais as coordenadas do ponto central do marcador 

visualizado no referencial do robô. Ainda assim após esta informação ser detectada é 

necessário detectar qual o desvio angular entre o marcador e o robô. A forma triangular 

utilizada permite que essa informação seja facilmente retirada, como apresentado na secção 

4.5 -. Assim e como se pretende que na base de dados esteja também disponível informação 

sobre a orientação do marcador em relação ao referencial externo, é possível determinar a 

relação entre os referenciais citados e com isso localizar correctamente e completamente o 

robô. 

A linha é um caso de localização não tão directa. Ou seja, não é possível localizar tão 

directamente o robô, através da visualização de uma linha, como no caso do marcador 

triangular. A linha funciona muito bem como auxiliar na correcção de trajectórias, mas como 

localizador não é tão completa como o marcador triangular. 

Como, neste caso, a linha não é, à partida, totalmente visualizável pelo sistema de visão 

artificial, não é possível associar um valor de posição ao seu ponto médio. Além disso como se 

pretende um sistema muito flexível ao nível das linhas, estas não devem conter codificação 

associada, como acontece no caso do marcador. Assim sendo uma solução para localizar o 

robô através das linhas passa pelo conhecimento prévio da posição das mesmas, como mais à 

frente será detalhadamente explicado. 

O Co-Orientador desta Dissertação realizou um projecto (Pinto '09, 50) que também 

utilizava marcos para se localizar, mais precisamente paredes, que possuem um conceito 

idêntico ao das linhas. 

Baseado nessa experiência optou-se pela utilização, neste projecto, do seguinte conceito. 

As linhas quando colocadas de forma paralela a algum dos eixos do referencial externo, 

ou global, permitem definir uma das coordenadas e a orientação do robô. Para isso é no 

entanto necessário que o robô possua informação sobre o percurso que se encontra a 

efectuar, para assim identificar qual a linha que num dado momento está a visualizar. Dessa 

forma é também necessário que exista uma base de dados para as linhas, que contenha 

informações sobre a posição de cada uma num dado eixo, uma vez que através desse 

parâmetro o valor do ângulo é facilmente definido. 

Este conceito é restritivo no que se refere à orientação da linha, uma vez que esta tem 

que se encontrar sempre com um ângulo de 0 ou (-)90º, em relação ao referencial global. No 
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entanto é uma alternativa a considerar uma vez que permite utilizar as linhas no processo de 

localização absoluta do robô. No entanto sempre que uma linha é visualizada é possível 

localizar o robô segundo apenas um eixo. 

Para associar uma linha visualizada a uma presente no mapa (base de dados), pode-se 

utilizar muitos métodos. Isto porque não existe uma forma standard para o fazer, uma vez 

que todos eles dependem do percurso em causa. 

No caso deste sistema dois possíveis métodos são de seguida apresentados, a título de 

exemplo. O caso da contagem do número de linhas já visualizadas, ao longo do percurso, é 

uma opção, no entanto este método implica que o robô inicie a sua trajectória sempre na 

mesma posição. Outra maneira passa por intercalar linhas e marcadores triangulares, como é 

pretendido, e identificar as linhas com base nos marcadores, que são por sua vez 

identificados com base no código que contêm. Por exemplo, a linha x, no percurso, vem a 

seguir ao marcador com código y. O método que se pretendia aplicar neste sistema engloba 

estes dois. Desta forma era possível identificar as linhas com base nos marcadores e possuir 

entre marcadores mais do que apenas uma linha. 

Este último método embora projectado e definido não chegou a ser testado por falta de 

tempo, tal como explicado na secção 6.7 -. 

Tendo como base tudo o que foi até agora apresentado, nesta secção, é possível afirmar 

que o robô perante um percurso misto, ao nível de landmarks que o constituem, possui um 

maior leque de importante informação disponível para realizar a sua localização, e que a 

localização torna-se assim mais robusta a falhas e mais precisa em termos de estimativas de 

orientação e posição. 

5.4 - Fusão Sensorial 

Tal como foi inicialmente citado a fusão sensorial, ou fusão de informação, é um aspecto 

crucial para se conseguir localizar mais eficazmente o robô. 

Tal como o próprio nome indica esta tarefa tem como objectivo juntar informações 

semelhantes, neste caso posições e orientações, advindas de diferentes fontes por forma a 

obter uma estimativa do parâmetro procurado, neste caso a localização do robô, mais precisa 

e verdadeira. 

Esta medida é particularmente importante neste projecto. Uma vez que a odometria 

fornece uma estimativa da localização do robô móvel em real time, aspecto particularmente 

importante neste sistema, tendo em conta os objectivos. No entanto este tipo de localização, 

relativa, possui um enorme erro, acumulativo, e só funciona com a qualidade pretendida ao 

longo de pequenas distâncias. Já a localização absoluta fornece a informação pretendida com 

uma precisão elevada. No entanto essa informação só se encontra disponível em certos 

momentos, normalmente aperiódicos e de pequena duração. 
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Como foi possível verificar, cada um dos métodos de localização apresentados neste 

capítulo possuem vantagens e desvantagens. Assim sendo a melhor situação para este 

projecto seria utilizar os dois métodos de localização anteriormente apresentados, permitindo 

que dessa forma as vantagens de um compensassem as desvantagens do outro. O que origina 

uma estimativa de posição mais precisa e verdadeira. 

É exactamente isto que se pretende que o método a apresentar nesta secção efectue. 

Relembra-se que é objectivo desta dissertação que todo o sistema desenvolvido para o 

robô móvel, ao nível do software, possua uma baixa duração e exigência computacional. 

Existem vários métodos que efectuam a citada tarefa de fusão de informação. No entanto 

quase todos se baseiam no mesmo princípio, o de localização probabilística. 

A localização probabilística baseia-se na probabilidade ou confiança do robô se encontrar 

na posição estimada. Isto porque, desde que seja minimamente conhecida a evolução do erro 

de cada uma das fontes de informação de localização, é possível atribuir uma dada confiança, 

variante ao longo do tempo, a cada uma das medidas recebidas. 

Existem vários métodos que executam as tarefas citadas. Uma das técnicas mais 

utilizadas para fusão sensorial é conhecida como Filtro de Kalman (KF). Esta técnica é um 

modelo matemático que garante uma estimação óptima, baseada na minimização do 

quadrado dos erros dos parâmetros estimados, desde que os processos sejam lineares e os 

respectivos ruídos gaussianos (Lima '10, 79). Como no mundo real é difícil encontrar modelos 

lineares, surgiu uma variante deste método, denominada Filtro de Kalman Estendido (EKF), 

que é em tudo idêntica ao anterior filtro, no entanto efectua a sua tarefa quando o processo 

é não linear. 

De entre os filtros apresentados o Filtro de Kalman Estendido seria o mais indicado para 

esta aplicação. Este filtro lineariza o modelo em torno de um dado ponto de funcionamento, 

nomeadamente o estado estimado naquele momento, e após isso aplica o Filtro de Kalman 

(KF) por forma a actualizar as estimativas de localização. Ou seja, esta variante é um método 

que pretende linearizar as equações do modelo não linear em torno do estado estimado 

actual13. 

Estes métodos funcionam em duas fases. Uma delas corresponde à fase de previsão ou de 

estimação, que consiste na previsão do próximo estado, com base nas estimativas anteriores 

e no ruído modelado, e na actualização do valor da co-variância do erro, aumentando a 

incerteza. O algoritmo encontra-se nesta fase sempre que não existam entradas no sistema de 

localização absoluta, utilizando apenas os dados da localização relativa, ou seja, da 

odometria. A outra corresponde à fase de actualização ou correcção, que ocorre quando 

existe uma leitura, ou seja, uma entrada no sistema de localização absoluta apresentado. 

                                                
13 O estado estimado actual inclui a posição (xr,yr) e a orientação (Ѳr) estimada do robô, num dado 
instante, relativamente ao referencial externo, ou global. 
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Nesta fase o algoritmo actualiza as estimativas com base nas medições obtidas de forma 

controlada, ou seja, com base num ganho calculado, denominado ganho de Kalman, e 

actualiza o valor da co-variância do erro, desta vez diminuindo-a, tal como a incerteza 

associada à estimativa da posição. 

Estes métodos necessitam de passar por um processo denominado tuning do Filtro de 

Kalman, por forma a que as suas co-variâncias se encontrem nos valores adequados. Este 

processo consiste na escolha de bons valores iniciais de estado e co-variâncias. 

O Filtro de Kalman Estendido normalmente produz bons resultados, com pouca 

complexidade, apesar de este sistema não apresentar garantias teóricas de convergência. 

(Lima '10, 79) 

Um Filtro de Kalman Estendido chegou a ser adaptado por forma a ser utilizado neste 

projecto. É possível visualizar na imagem 3.40 a sua interface. No entanto não foi possível 

efectuar testes com o mesmo por falta de tempo, tal como explicado na secção 6.7 -. 

Devido ao facto de não ter sido testado não é possível afirmar que este vá de encontro ao 

objectivo do projecto, anteriormente relembrado, ao nível da baixa exigência e duração. 

Assim sendo apresentam-se outras sugestões de algoritmos que pecam um pouco pela falta de 

robustez a falsas detecções, mas que se pensa possuir menor exigência. 

A solução mais básica poderia passar pela utilização dos valores da odometria em real 

time e sempre que uma landmark fosse detectada assumiam-se como verdadeiros os dados 

obtidos e por isso actualizava-se directamente os valores da posição e da orientação 

estimados do robô, relativamente ao referencial externo. Uma solução mais robusta passaria 

por considerar o erro determinado de cada método de localização utilizado (secções 6.5 - e 

6.6 -). Ou seja, a odometria continuaria a fornecer o valor em real time e sempre que uma 

landmark fosse detectada correctamente efectuava-se uma média pesada entre as duas 

estimativas de localização, onde os pesos seriam função dos valores conhecidos dos erros, e 

guardar-se-ia os resultados nas variáveis correctas. 

Estes são exemplos de possíveis métodos igualmente válidos para fundir informação 

advinda dos meios utilizados, no entanto com as desvantagens apresentadas. 

Tendo em conta tudo o que foi referido neste capitulo e em especial nesta secção é 

possível verificar que as informações obtidas através da localização relativa e da localização 

absoluta, anteriormente apresentadas, quando fundidas correctamente fornecem um 

estimativa precisa, verdadeira e robusta que vai de encontro aos objectivos e funcionalidades 

pretendidas para este projecto. 
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Capítulo 6  

Testes e Resultados 

6.1 - Introdução 

Ao longo de todo este documento, mas principalmente no final de algumas secções, 

certos resultados foram já apresentados. Esses resultados visavam evidenciar o bom 

funcionamento, em condições normais, do conteúdo apresentado nessa secção. Esta secção 

vai um pouco para além disso, uma vez que visa quantificar as melhorias efectuadas, expor a 

resposta dos sistemas a situações não tão comuns e exibir informações detalhadas de cada um 

deles, recorrendo para isso a testes experimentais. 

Os testes efectuados envolveram sistemas, a título único ou em conjunto, e serão 

apresentados nas secções seguintes deste capítulo. Pretende-se com isto caracterizar, de uma 

forma mais detalhada, cada um dos sistemas através dos resultados obtidos. 

Sempre que possível, comparações com os resultados obtidos na dissertação (Lima '10, 79) 

serão efectuadas, para dessa forma ir ao encontro do que anteriormente foi referido. 

6.2 - Melhoria do Sistema de Visão Artificial 

Tal como foi possível visualizar na secção 3.3.1.4 - o novo sistema de visão artificial 

produz bons resultados em condições normais de funcionamento. 

Mas sendo um processo de melhoria, é necessário comparar o resultado obtido antes e 

depois do mesmo. Os resultados, adquiridos em condições normais de funcionamento, 

apresentados na figura 6.1 permitem efectuar essa comparação e com isso quantificar a 

quantidade de melhoria introduzida no sistema. 

No entanto estes resultados não permitem assegurar que o sistema final seja realmente 

robusto a reflexões especulares e iluminação externa, com valores fora do comum. 



 

112 Testes e Resultados 

 

  

Figura 6.1 – Mesmo marcador obtido com diferentes sistemas de visão artificial. Imagem da esquerda 

obtida com o antigo SVA. Imagem da direita obtida com o novo SVA. 

Assim sendo foram efectuados dois testes que visam comprovar a robustez deste sistema 

perante luminosidade externa de grande intensidade e solos com elevado índice de 

reflectividade especular.  

O teste que colocou à prova a robustez do sistema de visão artificial perante luz externa 

de grande intensidade consiste na simulação de uma situação com ocorrência comum em 

certos ambientes industriais. Uma vez que o facto de o robô ser móvel faz com que 

quantidade de iluminação do seu envolvente mude, para valores desconhecidos, à medida que 

este se desloca. 

A simulação efectuada baseou-se na colocação de uma fonte de luz próxima do ponto de 

contacto entre o sistema de visão artificial e o solo. Os resultados deste teste de robustez 

podem ser visualizados na seguinte imagem. 

  

Figura 6.2 – Resultados do teste de robustez à impermeabilidade dos sistemas perante luminosidade 

externa de grande intensidade. Imagem da esquerda obtida através do antigo SVA. Imagem da direita 

obtida através do novo SVA. 

O outro teste que pretendia analisar a robustez do sistema de visão artificial perante 

pisos com elevado índice de reflectividade especular consistiu num ensaio forçado por falta 

de pisos com essas características disponíveis na zona de trabalho. 

Este ensaio consistiu no revestimento de parte do piso visível, e do marcador, com uma 

película plástica rugosa, para que dessa forma o nível de intensidade da reflectividade 
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especular disponível fosse bastante elevado. Os resultados deste teste de robustez 

apresentam-se na figura seguinte. 

  

Figura 6.3 – Resultados do teste de robustez aos sistemas perante um elevado índice de reflectividade 

na imagem adquirida. Imagem da esquerda obtida através do antigo SVA. Imagem da direita obtida 

através do novo SVA. 

Os resultados apresentados, nas três figuras anteriores, comprovam que o novo sistema 

de visão artificial, ao contrário do antigo, encontra-se adaptado para funcionar 

correctamente não só em condições normais como também perante condições não tão 

favoráveis. 

Relembra-se que duas das principais características do novo sistema de visão artificial, 

apresentadas na secção 3.3.1 -, encontram-se relacionadas com os resultados aqui 

apresentados, pelo que se considera as mesmas se encontrarem comprovadas. 

As imagens contidas nas figuras 6.1 e 6.2, embora sejam resultados de testes com outros 

objectivos, comprovam igualmente a melhoria implementada com a intenção de eliminar as 

reflexões na caixa opaca preta, visíveis nas imagens referentes ao antigo SVA, mas no novo 

SVA já não. 

Por vezes aplicar melhorias num dado sistema produz não só melhorias, ou seja, muitas 

vezes ao resolver problemas, de um sistema, criam-se outros. Neste processo isto aconteceu, 

uma vez que o conjunto de melhorias implementadas resolveu os principais problemas 

existentes, como pôde ser verificado nesta secção, mas aumentou a temperatura dentro da 

caixa. A medida correctiva aplicada envolveu a criação de um sistema de refrigeração 

baseado em ventilação, como apresentado na secção 3.3.1.2 -. 

Por forma a verificar se essa medida foi realmente vantajosa efectuou-se mais um teste. 

Esse teste consistiu na medição da temperatura no interior do sistema de visão artificial, em 

duas zonas distintas e cruciais do mesmo, durante um considerável período de tempo, no qual 

o sistema se encontrou em funcionamento contínuo. 

Para realizar essa tarefa recorreu-se ao sensor de temperatura e humidade, com 

capacidade de data logger, EL-USB-2 (EasyLog '10, 15). Este sensor revelou-se muito útil 

devido às suas capacidades e tamanho. 
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Segundo o que foi referido na secção 3.3.1 -, a caixa do sistema de visão artificial 

encontra-se dividida em duas zonas principais, devido à estrutura da iluminação utilizada. 

Dessa forma existe todo o interesse em efectuar medições nessas duas zonas. Nomeadamente 

na zona de iluminação, ou inferior, e na zona de alimentação, ou superior. 

Os resultados das medições são apresentados de seguida. 

 

Figura 6.4 – Medições efectuadas na zona inferior da caixa do SVA. 

 

Figura 6.5 – Medições efectuadas na zona superior da caixa do SVA. 

Segundo os resultados obtidos é possível verificar que a temperatura de funcionamento do 

novo sistema de visão artificial, com refrigeração através de ventilação, ronda os 29ºC, com 

uma temperatura ambiente entre os 24 e os 25ºC. Também é possível verificar que o tempo 

de aquecimento ronda as 5horas na zona inferior e as 2,5 horas na zona superior. Já o tempo 

de arrefecimento, após desligar todo o sistema, ronda as 3horas em ambas as zonas. 

Com estes valores verifica-se que a temperatura atingida, em regime permanente, pelo 

sistema de visão artificial é um valor admissível e por isso garante o seu bom funcionamento. 

O sistema de refrigeração baseado em ventilação revela-se vantajoso, principalmente quando 

se compara a temperatura ambiente com a de funcionamento. 
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6.3 - Resposta Final do Sistema 

Nesta secção pretende-se apresentar informações detalhadas sobre a resposta final do 

sistema implementado ao nível do software. Ou seja, pretende-se apresentar os níveis de 

eficácia e eficiência do software desenvolvido, obtidos através da execução de testes. 

O principal sistema baseado em software desenvolvido foi o sistema de aquisição de 

informação de landmarks. Dessa forma, nesta secção, pretende-se dar a conhecer a sua 

resposta no geral, mas principalmente a resposta de cada um dos algoritmos que o 

constituem, apresentados no Capítulo 4. 

Por forma a melhor perceber os resultados obtidos nos testes efectuados, pretende-se 

compará-los, sempre que possível, com os da dissertação do ano anterior (Lima '10, 79). Tal 

como efectuado na anterior secção. 

Foram efectuados três testes que correspondem a três diferentes análises ao principal 

sistema baseado em software desenvolvido. Análises à qualidade do resultado obtido, à 

duração da execução de todo o sistema e de cada algoritmo, e à exigência computacional 

requerida pelo mesmo. 

Reitera-se que os resultados alcançados e que serão de seguida apresentados foram 

obtidos utilizando sempre o mesmo computador, apresentado na nota de rodapé 6. 

No Capítulo 4 onde o sistema de aquisição de informação de landmarks foi apresentado, 

alguns resultados foram expostos. Esses resultados permitiram confirmar que o sistema 

funciona como é pretendido, ou seja, a qualidade do resultado obtido ficou comprovada. 

No entanto por forma a tentar quantificar essa qualidade, é necessário comparar estes 

resultados com outros, obtidos usando métodos distintos. Fazendo uso do que anteriormente 

foi dito, na citada dissertação do ano anterior o sistema desenvolvido utilizava uma 

conjugação entre o algoritmo de Canny e a transformada de Hough clássica, e produzia bons 

resultados. Assim sendo comparar os resultados obtidos entre estes dois sistemas parece ser 

possível e um bom método. A figura seguinte apresenta dois resultados comparáveis e 

representativos destes dois sistemas. 

  

Figura 6.6 – Resultados visuais, comuns, dos sistemas de aquisição de informação de landmarks. Imagem 

da esquerda obtida através do antigo LIA (Lima '10, 79). Imagem da direita obtida através do novo LIA. 
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Através dos resultados da figura 6.6, é possível comprovar que a qualidade verificada e 

comprovada pela conjugação, algoritmo de Canny e transformada de Hough clássica, no 

mínimo manteve-se nesta nova solução apresentada. 

Por forma a melhor se compreender a próxima análise é necessário identificar os 

algoritmos que cada citado sistema de análise de landmarks utiliza. Essa informação é 

apresentada na próxima tabela. 

Tabela 6.1 — Algoritmos constituintes de cada sistema de aquisição de informação de 
landmarks em comparação. 

 Anterior (Lima '10, 79) Actual 

Pré-Processamento Algoritmo de Canny Roberts + Binarização 

Processamento Transformada de Hough Clássica Randomized Hough Transform 

Pós-Processamento 
Teste comprimento arestas, posição 

relativa e código. 

Teste comprimento arestas e 

ângulos, posição relativa e código. 

Pela informação apresentada ao longo do Capítulo 4 e em especial a apresentada no final 

da secção 4.6.1 - o sistema actual possuí uma duração inferior ao intervalo mínimo entre 

chegadas de imagens, o que demonstra que a sua duração é baixa. 

Mas por forma a quantificar essa rapidez do sistema e em particular a de cada algoritmo, 

uma comparação entre os dois sistemas citados será novamente efectuada. 

O teste realizado consistiu na medição da duração da execução de cada algoritmo e do 

total de cada sistema, utilizando a mesma imagem cerca de 300 vezes consecutivas, 

possuindo ambas as transformadas uma resolução de Δρ=1pixel e ΔѲ=0.1º. O teste foi 

replicado utilizando imagens com dois tamanhos distintos. A Tabela 6.2 contém os resultados 

médios adquiridos com este teste. 

Tabela 6.2 — Tabela comparativa das durações médias de cada algoritmo e do total de cada 
LIA, nas condições apresentadas do teste efectuado. 

Algoritmo 
Tam. Imagem: 1024x768 Tam. Imagem: 512x368 

Antigo Actual Antigo Actual 

Pré-Processamento 32ms 16ms 20ms 2ms 

Processamento 480ms 3ms 180ms 2ms 

Pós-Processamento 2ms 2ms 2ms 2ms 

Total 514ms 21ms 202ms 6ms 

Através destes resultados é possível comprovar que o novo sistema de aquisição de 

landmarks é realmente rápido. Quando comparado com o anterior sistema chega a ser ≈34 

vezes mais rápido.  

O bottleneck deste novo sistema, tal como já foi citado, é o algoritmo de pré-

processamento. A única forma de reduzir essa influência passa pela diminuição do tamanho 

da imagem. No entanto para valores inferiores a 512x368 a redução não é vantajosa, pois 

induz erros na posição e nos ângulos adquiridos que começam a ser significativos. 
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Neste momento falta analisar os valores de exigência computacional requeridos pelo 

sistema. 

O teste efectuado consistiu em adquirir esses valores, médios, por simples visualização, 

utilizando para isso os recursos disponibilizados pelo sistema operativo, enquanto a aplicação 

funcionava. Este teste foi replicado sempre que se pretendeu alterar parâmetros do sistema. 

Como a operação de alteração de tamanho da imagem é realizada pelo próprio sistema, 

ao contrário do que seria o mais indicado, analisar a exigência computacional do sistema para 

diferentes tamanhos de imagem não permite adquirir resultados interessantes. No entanto 

alterar o valor da frame rate da câmara já parece um bom meio para analisar correctamente 

a variável em causa. 

Dessa forma na tabela seguinte são apresentados os resultados deste teste quando 

aplicado ao actual sistema, analisando este, com a resolução máxima da transformada, a 

mesma imagem, com landmark, de dimensão 1024x768, durante aproximadamente 30seg. e 

utilizando diferentes valores de frame rate. 

Tabela 6.3 — Valores de exigência computacional requeridos pelo actual sistema de aquisição 
de informação de landmarks, trabalhando este com imagens de dimensão 1024x768. 

FPS Exigência14 

30 ≈53% 

15 ≈26% 

7.5 ≈14% 

Os resultados obtidos permitem verificar que o sistema actual possui uma baixa exigência 

computacional. Uma vez que este, na sua máxima capacidade, ocupa apenas cerca de metade 

do processamento disponível. Estes resultados permitem também verificar que a relação FPS 

vs Exigência é aproximadamente linear. 

Apenas se considerou três valores, dos quatro possíveis, de frame rate porque valores 

inferiores a 7.5 já não são interessantes para o sistema. 

Devido à duração, apresentada, do sistema anterior (Lima '10, 79), a sua utilização não é 

viável perante os valores de frame rate usados. Dessa forma não foi possível efectuar uma 

comparação como anteriormente. 

6.4 - Degradação das Landmarks 

Até ao momento os resultados apresentados, do sistema de aquisição de informação de 

landmarks, tiveram como base imagens com landmarks em bom estado de conservação. 

Os sistemas deste projecto foram projectados e construídos por forma a poderem ser 

utilizados num ambiente industrial. Neste tipo de ambiente é espectável que com o passar do 

                                                
14 O valor apresentado corresponde à percentagem média de utilização total do CPU. 
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tempo objectos como as landmarks sofram desgaste ou até danificações, por muito que 

estejam preparados para isso. 

Tendo em conta o que foi referido é objectivo desta secção analisar os resultados do 

sistema de aquisição de informação de landmarks utilizando imagens com landmarks 

desgastadas ou danificadas. 

Com vista a este objectivo foram realizados três testes diferentes. A cada um destes 

testes associou-se um nível de danificação, ou de degradação, da landmark, nomeadamente 

ruído, desgaste e destruição. Para isso foi necessário estragar deliberadamente landmarks. 

O nível mínimo de danificação de uma landmark considerado, denominado ruído, 

corresponde, por exemplo, a landmarks sujas ou com riscos. A figura seguinte apresenta uma 

imagem de cada uma das landmarks utilizadas neste projecto, a título de exemplo, 

danificadas ao nível de ruído e os correspondentes resultados obtidos através do actual 

sistema de aquisição de informação de landmarks. 

  

  

Figura 6.7 – Cada uma das landmarks com ruído, à esquerda, e respectivo resultado visual obtido 

através do LIA actual, à direita. 

Como é possível verificar este nível de danificação das landmarks não compromete a 

aquisição de informação das mesmas por parte do citado sistema. 

O nível intermédio de danificação de uma landmark considerado, denominado desgaste, 

consiste, por exemplo, em landmarks já reparadas ou com pequenos estragos. No entanto a 

sua forma original mantém-se praticamente inalterada. A figura seguinte apresenta uma 

imagem de cada uma das landmarks utilizadas neste projecto, a título de exemplo, 

danificadas ao nível de desgaste e os correspondentes resultados obtidos utilizando o citado 

sistema. 
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Figura 6.8 – Cada uma das landmarks com desgaste, à esquerda, e respectivo resultado visual obtido 

através do LIA actual, à direita. 

Como é possível verificar este nível de desgaste não produz ainda uma influência negativa 

significativa no resultado, continuando portanto a ser efectuada uma correcta aquisição da 

informação pretendida. 

O nível máximo de danificação de uma landmark considerado, denominado destruição, 

consiste em landmarks cuja forma não esteja totalmente preenchida ou partes das laterais da 

mesma que se encontrem deformadas significativamente. Este tipo de danificação coloca 

portanto em causa a forma original da landmark em questão, sendo o mais imprevisível. Uma 

vez que a landmark pode encontrar-se destruída em diversas zonas e ainda assim ser 

detectada, mas pode também possuir apenas uma única zona destruída e já não o ser. 

A figura seguinte apresenta uma vez mais uma imagem de cada uma das landmarks 

utilizadas neste projecto, a título de exemplo, danificadas agora ao nível de destruição e os 

correspondentes resultados obtidos utilizando novamente o mesmo sistema. 
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Figura 6.9 – Cada uma das landmarks destruídas, à esquerda e respectivo resultado visual obtido através 

do LIA actual, à direita. 

Como a figura 6.9 tenta demonstrar os resultados obtidos revelam sucesso na detecção da 

landmark, ou seja, foram detectadas landmarks válidas, e na respectiva aquisição de 

informação, ou seja, os valores de posição e orientação não foram afectados 

significativamente. Estes são portanto casos de destruição das landmarks que ainda assim 

permitiram o alcance do objectivo do sistema de aquisição de informação. 

Mas existem casos em que este facto não acontece. Como é exemplo o representado na 

figura seguinte, no qual as tarefas de detecção de landmark e respectiva aquisição de 

informação tiveram insucesso, como aliás é também possível visualizar. 

  

Figura 6.10 – Marcador seriamente destruído, à esquerda, e respectivo resultado visual obtido através 

do LIA actual, à direita. 

Foi possível também verificar que as linhas conseguem produzir bons resultados para 

intensidades de danificação maiores que as que os marcadores triangulares conseguem, ou 

seja, no geral as linhas são mais robustas à degradação que os marcadores triangulares. A 

imagem seguinte demonstra isto mesmo. 

 

Figura 6.11 – Resultado do sistema LIA perante uma linha com um índice de destruição muito elevado. 
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Estes testes permitiram conhecer a relação estado de conservação da landmark vs sucesso 

na aquisição de informação, mas além disso permitiram constatar que um aumento da 

degradação das landmarks acarreta um aumento do número de não detecções efectuadas 

pelo sistema e uma diminuição da precisão na detecção. 

Em conclusão é possível afirmar que o sistema de aquisição de informação de landmarks é 

robusto à degradação das mesmas até um nível intermédio. Após esse nível a aquisição pode 

ou não ser efectuada com sucesso dependendo da zona da landmark afectada e como esta se 

encontra no final da degradação. 

6.5 - Determinação do Erro da Aquisição 

Nesta secção pretende-se determinar o erro do sistema de aquisição de informação 

baseado em landmarks. De uma forma mais precisa o erro de posicionamento e orientação 

deste elemento. 

De uma forma geral, com o robô parado, a informação adquirida em real time possuí uma 

espécie de oscilação. Essa espécie de oscilação corresponde a um erro de medição e é esse 

erro que se pretende determinar. 

Para esse efeito foi repetido um mesmo teste vinte vezes. Esse teste permite, de uma 

forma geral, medir os parâmetros em causa via software e manualmente. 

Para se efectuar a medição via software utiliza-se o sistema de aquisição de informação 

de landmarks citado. Para se efectuar a medição manual utilizam-se aparelhos de medição 

comuns, como régua e transferidor, com uma precisão garantida de ≈0.5mm e ≈0.5º. 

No entanto para colocar em prática este teste é necessário efectuar todo um conjunto de 

tarefas preparatórias, que permitam realizar, principalmente, a medição manual e comparar 

ambos os valores. 

A primeira tarefa preparatória implementada baseou-se na reutilização do setup 

construído para o processo de calibração da posição da câmara, secção 3.3.1.3.2 -, 

apresentado na figura 3.19. Relembre-se que esse setup baseava-se no contorno da zona de 

aquisição de imagem e na representação do referencial cartesiano da mesma. 

Este setup permite determinar a orientação e a posição de uma landmark colocada dentro 

desse bloco, relativamente ao referencial disponível. Por forma a simplificar estas medições 

foi desenhada uma grelha dentro do bloco em que a posição de cada intersecção 

relativamente ao referencial disponível é conhecida. Tal como mostra a figura 6.12 seguinte. 

 
Figura 6.12 – Grelha bidimensional com tamanho da zona de aquisição de imagem. 
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Para que este setup seja vantajoso a zona de aquisição visível pelo robô tem que ser 

sempre igual à zona de aquisição desenhada. Ou seja, sempre que se pretenda efectuar as 

medições via software a posição do robô tem que ser igual à do momento em que o bloco do 

setup foi desenhado, tendo como base o contorno da sua caixa opaca preta. Por forma a 

facilitar esse posicionamento assinalou-se no solo a posição de cada esquina do robô. 

Se todas as tarefas, até agora citadas, forem efectuadas como planeado o referencial da 

imagem e o da zona de aquisição de imagem desenhado sobrepõem-se, salvo as 

compensações anteriormente determinadas (secção 3.3.1.3.2 -). Dessa forma é já possível 

comparar as medições efectuadas via software e manualmente. 

Das citadas tarefas preparatórias efectuadas apenas falta apresentar uma. A posição do 

marcador triangular é determinada via software como sendo o ponto central ente os pontos 

P3 e Pint (secção 4.5 -), dessa forma é necessário identificar em cada marcador triangular 

utilizado esse mesmo ponto. Esta informação é importante pois esse ponto deve encontrar-se 

sobreposto à posição real pretendida, ou seja, à intersecção pretendida da grelha construída. 

Tendo em conta tudo o que anteriormente foi referido a metodologia do citado teste 

baseia-se em colocar primeiramente o marcador ou linha no ponto pretendido com a 

orientação desejada, de seguida colocar o robô na posição marcada o mais exacto possível, e 

finalmente, após essa colocação, adquirir a informação via software. 

Esta metodologia permite que a posição e orientação real, obtida manualmente, e a 

posição e orientação estimada, obtida via software, sejam conhecidas e possam ser 

correctamente comparadas para que o erro procurado seja detectado. 

Tal como já foi dito, este teste repetiu-se vinte vezes. Em cada repetição foi utilizando 

um dos dois marcadores com uma dada posição e orientação, e foram adquiridos e guardados 

os valores reais e estimados medidos. 

Por forma a minimizar o erro desta determinação, em cada medição foi adquirido um 

elevado número de valores (N>2700). 

A medida que se pretende obter é o desvio padrão. Nomeadamente o desvio padrão de 

cada uma das coordenadas da posição da landmark, ou seja, o desvio padrão de x e o desvio 

padrão de y, e o desvio padrão do desvio angular da mesma. De seguida é apresentada a 

metodologia implementada em cada teste por forma a obter o desvio padrão desse ensaio. 

Tabela 6.4 — Tabela template preenchida em cada um dos 20 testes efectuados. 

ParâmetroEstimado ParâmetroMédio (ParâmetroEstimado -  ParâmetroMédio)
2 

Valor1Estimado ValorMédio = (Valor1Estimado – ValorMédio)
2 

Valor2Estimado ∑ValorKEstimado (Valor2Estimado - ValorMédio)
2 

… N … 

ValorNEstimado  (ValorNEstimado - ValorMédio)
2 

 



N

K

Total
1

2

MédioEstimado )Valor  - (ValorK ;   
)1( 


N

Total
ãoDesvioPadr Parâmetro ;   (6.1) 
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Na metodologia apresentada, correspondendo ao parâmetro uma das coordenadas da 

posição (X ou Y) ou o desvio angular (ѲD) da landmark é possível determinar o respectivo 

desvio padrão nessa repetição do teste. 

Dessa forma o cálculo do desvio padrão final de cada parâmetro será igual à média dos 

desvios padrões, não nulos, desse mesmo parâmetro, obtidos nas várias repetições 

efectuadas. 

Por forma a tornar mais geral este erro procurado utilizaram-se, nas vinte repetições 

efectuadas, landmarks com vários estados de conservação. 

O sistema de aquisição de informação de landmarks adquiriu os valores pretendidos 

perante imagens com dimensão 1024x768 e utilizando a máxima precisão, da transformada, 

anteriormente definida. Esta operação foi efectuada tendo em conta os parâmetros de 

calibração da posição da câmara, determinados na secção 3.3.1.3.2 -. 

Também se pretende calcular o erro absoluto máximo (EAM) de cada parâmetro. Para isso 

calcula-se, em cada aquisição (KϵN), o módulo da diferença entre o valor real e o valor 

estimado, de cada parâmetro. O valor máximo dos N erros absolutos calculados em cada 

parâmetro é o valor procurado. 

Assim sendo na Tabela 6.5 é apresentada a informação importante associada a cada teste 

e os resultados finais obtidos. 

Os resultados apresentados permitem concluir que os desvios padrões são baixos e que os 

erros absolutos máximos são aceitáveis. 

Pelos valores obtidos é possível verificar que as linhas são mais precisas no desvio angular 

do que na posição, que os marcadores triangulares são mais precisos em termos de posição do 

que as linhas, já as linhas são mais precisas no desvio angular que os marcadores triangulares 

e que a danificação das landmarks produz, por norma, um maior erro na aquisição. 

Tudo foi efectuado para que os resultados citados possuíssem um mínimo de erro 

associado, no entanto é possível que estes possuam ainda assim alguma incerteza adicional, 

devido ao posicionamento do robô efectuado manualmente, tal como o das landmarks. 

Contudo considerou-se desprezável este erro. 

A figura 6.12 representa a repetição número 20, apresentada na Tabela 6.5. 
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Tabela 6.5 — Informação associada à determinação do erro da aquisição segundo o teste efectuado. 

Repet. Landmark 
Estado 

Conservação 
N 

EAM X 

(cm) 

EAM Y 

(cm) 

EAM ѲD  

(rad.) 

XReal 

(cm) 

YReal 

(cm) 

ѲD Real 

(rad.) 

Desvio Padrão X 

(cm) 

Desvio Padrão Y 

(cm) 

Desvio Padrão ѲD 

(rad.) (º) 

1 Marcador Bom 6109 0,745 1,222 0,257 0 0 0 0,089 0,043 0,010 0,599 

2 Marcador Bom 2789 0,684 0,252 0,036 5,9 -10,65 0 0,088 0,023 0,007 0,423 

3 Marcador Bom 3533 0,331 0,330 0,030 5,9 10,65 0 0,068 0,019 0,006 0,322 

4 Marcador Bom 5451 0,570 0,448 0,030 -5,9 -10,65 -1.5708 0,022 0,057 0,005 0,294 

5 Marcador Bom 3463 0,492 0,722 0,042 -5,9 10,65 1.5708 0,025 0,105 0,010 0,558 

6 Marcador Bom 3007 0,470 1,176 0,259 0 10,65 0.9948 0,071 0,083 0,011 0,634 

7 Marcador Bom 4892 0,427 0,314 0,034 5,8 0 -0,5498 0,070 0,049 0,006 0,327 

8 Marcador Desgaste 4025 0,745 0,487 0,047 0 -10,65 2,3649 0,087 0,086 0,011 0,649 

9 Linha Bom 4776 0 0,639 0,024 0 0 0 0 0,080 0,003 0,189 

10 Linha Bom 5024 0 1,079 0,044 0 -10,65 0 0 0,021 0,003 0,150 

11 Linha Bom 4775 0,880 0 0,021 5,9 0 1,5708 0,127 0 0,004 0,253 

12 Linha Bom 3630 0 0,528 0,027 0 10,65 0,8203 0 0,030 0,006 0,343 

13 Linha Desgaste 3356 0 3,325 0,050 0 0,1 -1,0481 0 0,423 0,009 0,526 

14 Linha Destruído 3492 0 1,995 0,183 0 10,65 0,8203 0 0,600 0,013 0,732 

15 Linha Destruído 4843 0 0,879 0,035 0 -10,65 0 0 0,329 0,003 0,187 

16 Linha Destruído 4075 1,233 0 0,022 5,9 0 1,5708 0,425 0 0,004 0,248 

17 Marcador Destruído 3810 0,724 0,487 0,065 5,9 -10,65 0 0,129 0,032 0,012 0,713 

18 Marcador Destruído 3504 0,767 0,566 0,047 -5,9 -10,65 -1,5708 0,031 0,118 0,010 0,562 

19 Marcador Destruído 3473 0,414 0,880 0,047 -5,9 10,65 1,5708 0,030 0,133 0,012 0,684 

20 Marcador Destruído 4170 0,627 0,118 0,038 0 0 0 0,108 0,024 0,008 0,492 

    

Desvio Padrão X 

Final (cm) 

Desvio Padrão Y 

Final (cm) 

Desvio Padrão ѲD 

Final (rad.) 

EAM X 

Final (cm) 

EAM Y 

Final (cm) 

EAM ѲD 

Final (rad.) 

0,068 0,113 0,008 0,455 0,772 0,067 
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6.6 - Determinação do Erro da Odometria 

Depois da aplicação de controlo e localização do AGV, visível na figura 3.40, se encontrar 

correctamente adaptada para funcionar com o robô móvel industrial, utilizado no âmbito 

desta dissertação, era já possível conhecer a posição do robô em real time através da 

odometria (Secção 5.2 -). 

Esta localização possui erros, sistemáticos e não sistemáticos, tal como explicado na 

secção 5.2 -. O objectivo desta secção é estimar os erros não sistemáticos, para que os 

mesmos sejam conhecidos e possam ser compensados. 

Como é perceptível o objectivo apresentado, de uma forma geral, é equivalente ao da 

anterior secção, embora a variável de interesse tenha mudado. Dessa forma também aqui 

serão efectuados testes com vista ao seu cumprimento. 

O teste efectuado consiste, de uma forma geral, em efectuar um dado percurso 

previamente definido e obter o valor, real e estimado, da variável pretendida. O valor real é 

o valor considerado verdadeiro e o estimado é o obtido via odometria. 

O valor real poderia ser obtido via medição manual, como na secção anterior foi 

efectuado, mas o acesso ao ponto de referência encontra-se neste caso dificultado. Uma vez 

que esse ponto é a origem do referencial do robô que se encontra no centro do eixo virtual 

entre rodas (figura 3.18). 

Por forma a simplificar esta medição recorreu-se a um sistema adicional, denominado 

StarGazer RS 1.0 Kit (Hagisonic '11, 23), apresentado de uma forma geral na secção 2.1 -. 

Este sistema foi escolhido por fornecer valores de posição (x,y) e orientação com baixo 

erro, possuir pequenas dimensões e encontrar-se disponível no laboratório. 

As suas principais e interessantes características, para esta situação, podem ser 

visualizadas de seguida. 

 
Figura 6.13 – Ilustração do funcionamento 

do sistema StarGazer (Hagisonic '11, 78). 

Principais Especificações: (Hagisonic '10, 24) 

 Tempo de medição: 10 medições/segundo; 

 Alcance de medição por marco: 2.5 a 3m de 

diâmetro; 

 Resolução angular: 1º; 

 Repetitive Precision: 2cm; 

 Máxima distância, aconselhável, entre marcos: 

1.87m 

 Tamanho: 50x50x28mm 

Tal como já foi referido e encontra-se ilustrado na figura 6.13, este sistema determina a 

sua posição recorrendo a marcos. Neste caso o interessante era colocar o equipamento 
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responsável pela emissão e visualização infravermelha no topo do robô e os marcadores no 

tecto, tal como na citada figura. 

Assim sendo colocou-se no topo do robô, ao centro da sua zona frontal, com os eixos do 

seu referencial paralelos aos do robô, o equipamento principal e criou-se um mapa de 

marcos, com 7 marcos (tipo HLD1-2), no tecto, todos eles com diferentes códigos, distanciado 

1.20m cada par. Esta configuração pode ser visualizada na figura seguinte. 

  
Figura 6.14 – Mapa de marcos à esquerda. Posicionamento do equipamento principal no robô. 

Possuindo já este setup devidamente preparado, utilizou-se uma aplicação, desenvolvida 

pelo doutorando Andry Maykol Gomes Pinto, por forma a obter os valores pretendidos. 

A citada aplicação permite configurar o equipamento e obter os valores de 

posicionamento pretendidos. A configuração do equipamento principal é um passo preliminar 

essencial, uma vez que se pretende funcionar em modo mapa. Esta fase de configuração 

consiste, de uma forma muito geral, em mostrar o mapa assemblado ao equipamento, por 

forma a este o recriar e assim se conseguir localizar posteriormente. Após esta configuração 

se encontrar terminada o sistema já se consegue localizar e com isso já é possível utiliza-lo 

no âmbito do teste citado. 

Desta vez pretende-se determinar o erro absoluto máximo e o desvio padrão desse erro. 

Nomeadamente da distância e do ângulo. 

Por foram a esses valores serem alcançados efectuou-se, para o teste citado, dois 

percursos distintos. Cada percurso visava detectar um desvio específico. Um desses percursos, 

se assim se pode chamar, consistia em colocar o robô a rodar sobre si próprio ≈10 voltas e foi 

repetido 10 vezes. O outro percurso consistia em colocar o robô a deslocar-se em linha recta 

aproximadamente 7m e foi repetido 12 vezes. Com o primeiro percurso pretende-se detectar 

o desvio padrão e o EAM do ângulo, e com o segundo o desvio padrão e o EAM da distância. 

Para se obter a distância percorrida pelo robô e a revolução efectuada pelo mesmo, no 

caso do StarGazer, é necessário anotar os dados iniciais e finais, no caso da odometria, é 

necessário inicializar a zero as variáveis correspondentes no começo de cada percurso. 

Após todos os valores serem adquiridos em todas as repetições efectuadas, dos percursos 

do teste apresentado, é possível obter os valores procurados. O método aplicado é idêntico 

ao apresentado e utilizado na secção anterior (Tabela 6.4 e Equação 6.1). 
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Neste momento falta esclarecer como é que os valores de distância e revolução são 

alcançados, uma vez que o que se obtêm são posições e ângulos finais. No caso das revoluções 

o valor total do ângulo rodado pode ser obtido através da equação 6.2. Na qual o 

AnguloFinalObtido
15 é igual à subtracção entre o ângulo final e o inicial medido. Este último igual 

a zero no caso da odometria. No caso das distâncias o seu cálculo aproximado pode ser obtido 

através do teorema de Pitágoras, ou seja, da equação 6.3. Na qual deslocamento é igual à 

subtracção entre a posição final e a inicial. Mais uma vez este último parâmetro é zero no 

caso da odometria. 

oFinalObtidsVoltasDadavolução AnguloNumÂngulo  360Re               (6.2) 

   22

yxPercorrida toDeslocamentoDeslocamenDistância            (6.3) 

Tendo como base o que foi referido nesta secção apresentam-se os principais resultados 

obtidos e calculados na tabela 6.7. 

Os resultados finais obtidos diferem muito quanto à sua qualidade. O desvio padrão do 

erro da distância revela-se razoável, uma vez que a média dos percursos rectilíneos 

efectuados ronda os 7metros e o valor obtido é ≈1.5cm. No entanto o valor do desvio padrão 

do erro da revolução determinado revela-se grande. Isto poderia induzir a existência de algum 

erro em todo o processo que envolve o teste, mas os valores obtidos pelo StarGazer e o 

padrão constante no ângulo final obtido com a odometria mostram o contrário. No que toca 

aos erros absolutos, no caso na distância, são razoáveis, mas no caso da revolução são 

novamente grandes. Estes valores dependem não só do robô mas também do seu envolvente. 

Assim questões como o piso irregular e escorregadio em tijoleira, onde se realizou o teste, 

aliado às rodas com pouca aderência que o robô possui podem ser factos justificativos dos 

grandes valores obtidos.  

 

                                                
15 O qual se pretende zero porque se tentou iniciar e terminar o percurso com o robô na mesma posição. 
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Tabela 6.6 — Informação associada à determinação do erro da odometria segundo o percurso 
rectilíneo. 

Repet. 
Odometria (cm) StarGazer (cm) Erro Abs. 

(cm) Desloc.X Desloc.Y Distância Desloc.X Desloc.Y Distância 

1 647,7 -22,1 648,08 651 41 652,29 4,213 

2 646,1 2,3 646,10 651,9 -2,2 651,90 5,800 

3 615,6 -2,2 615,60 621,95 13,2 622,09 6,490 

4 620,9 -21 621,26 -628,3 -44,6 629,88 8,626 

5 724,8 11,7 724,90 -731,69 7,69 731,73 6,836 

6 733,7 -16 733,87 -738,98 -27,78 739,50 5,628 

7 704,3 18,2 704,54 712,09 -5,2 712,11 7,574 

8 681,3 -1,3 681,30 688,3 24,95 688,75 7,451 

9 656,9 -55,1 659,20 665,35 70,14 669,04 9,830 

10 721,7 26,3 722,18 -728,8 28,17 729,34 7,165 

11 734 -24 734,39 -739,88 -32,64 740,60 6,207 

12 700,1 39,4 701,21 -708,05 38,15 709,08 7,869 

        

 Desvio Padrão do Erro Absoluto da Distância: 1,48cm   

 Erro Absoluto Máximo da Distância: 9,83cm   

        

        

        
Tabela 6.7 — Informação associada à determinação do erro da odometria segundo o percurso 
revolução. 

Repet. NumVoltas 
Odometria (º) StarGazer (º) Erro Abs. 

(º) 

 

AngFinalobt Revolução AngFinalobt Revolução  

1 24 153,589 8846,411 81,76 8721,76 124,651  

2 12 -80,748 4400,748 1,5 4321,5 79,248  

3 10 -83,87 3683,87 -0,97 3599,03 84,84  

4 10 -82,475 3682,475 -1 3599 83,475  

5 10 -82,531 3682,531 0,8 3600,8 81,731  

6 10 -80,84 3680,84 -0,9 3599,1 81,74  

7 10 -79,659 3679,659 0,91 3600,91 78,749  

8 10 -80,231 3680,231 -0,6 3599,4 80,831  

9 10 -78,693 3678,693 -0,25 3599,75 78,943  

10 10 -78,192 3678,192 -0,89 3599,11 79,082  

        

 Desvio Padrão do Erro Absoluto da Revolução: 13,97º   

 Erro Absoluto Máximo da Revolução: 124,7º   
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6.7 - Percurso de Teste 

Nesta fase do projecto revelou-se importante testar o funcionamento conjunto de todos 

os seus sistemas integrantes. 

Por forma a executar esse teste a primeira medida implementada foi a criação de um 

percurso para o robô móvel efectuar. 

É objectivo desta dissertação que o robô utilize para se localizar um percurso misto 

descontínuo, baseado em linhas e marcadores triangulares, tal como anteriormente citado. 

Por forma a testar o maior número de situações esse percurso deve alterar a direcção do 

robô constantemente, utilizando para isso diferentes landmarks. 

Como o robô móvel industrial utilizado possui umas dimensões consideráveis e na zona do 

laboratório onde este projecto foi desenvolvido as opções disponíveis que permitam a sua 

utilização são escassas, o percurso teve que ser adaptado a um espaço físico reduzido. De 

uma forma mais precisa ao corredor de acesso ao citado laboratório. 

Tendo em conta todas as informações apresentadas, foi projectado um percurso de teste, 

que pode ser visualizado na figura seguinte, tal como o resultado final da sua assemblagem. 

             

Figura 6.15 – Percurso de teste idealizado à esquerda e assemblado à direita. 

Este percurso pretendia que o robô móvel, colocado inicialmente na origem do referencial 

global apresentado, ou seja, distanciado do marcador M1 cerca de 1.05m segundo o eixo x e 

0m segundo o eixo y, com desvio angular ≈0º, fosse alterando a sua trajectória com recurso a 

diferentes landmarks e conseguisse, sempre que possível, localizar-se simultaneamente. No 

final era pretendido que o robô retornasse à zona inicial. 

Como é possível verificar, pelas imagens disponíveis na figura 6.15, o percurso 

assemblado possuí algumas diferenças em relação ao projectado, principalmente no que toca 
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ao posicionamento do mesmo. Este facto deve-se a pequenas adaptações efectuadas e será 

apresentado de forma detalhada mais à frente. 

A ideia inicial consistia em efectuar dois testes diferentes com este percurso. O que 

variaria entre eles seria o método de localização utilizado pelo robô. Num deles seria 

utilizado unicamente a odometria e no outro seria também utilizada a informação de 

posicionamento fornecida pelas landmarks, em especial pelos marcadores triangulares. 

Embora os testes citados difiram no método de localização, ou seja, na informação 

utilizada para actualizar a sua posição, ambos utilizam o mesmo algoritmo de seguimento de 

trajectórias. 

Tal como já foi citado, na aplicação de controlo adaptada e utilizada, visível na figura 

3.40, foi implementado um algoritmo de seguimento de trajectórias, que se baseia na 

constante tentativa de alcance de um ponto objectivo. Ou seja, esse ponto (Fx,Fy) é a meta 

do robô, ou seja, ele movimenta-se por forma a atingir esse ponto, no entanto esse ponto 

nunca é alcançado. 

Esse ponto é calculado com base na orientação e sentido pretendido para o robô, definido 

pela informação adquirida da última landmark correctamente visualizada. Assim sendo 

sempre que a informação adquirida de uma landmark, em termos de direcção e sentido, for 

nova, o ponto objectivo é actualizado. Essa actualização utiliza a informação associada à 

posição actual do robô e a orientação (Ѳ) pretendida para o mesmo. Pretende-se que o ponto, 

aquando de uma actualização, se encontre sempre distanciado de 1m da posição actual. A 

figura seguinte ilustra o método aqui apresentado. 

 

Figura 6.16 – Obtenção do ponto objectivo (Fx,Fy) através da posição actual do robô e da orientação 

pretendida (Ѳ) para o mesmo, definida pela última landmark visualizada correctamente. 

Esta nova posição é obtida através de dois incrementos (Δx,Δy) somados à posição actual. 

Estes dois incrementos podem ser obtidos através das equações 6.4. 

;1;cos1  senyx                                        (6.4) 

Por forma a garantir que este ponto nunca é atingido e que por isso o robô encontra-se 

sempre em movimento, principio optado neste teste, quando o robô se encontra a menos de 

30cm do ponto objectivo, é efectuada uma actualização do mesmo, seguindo o procedimento 

descrito, mas agora não para uma nova orientação mas para a já seguida (targetUpdate). Esta 

situação ocorre quando o robô desloca-se 70cm sem detectar uma landmark. 
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Encontrando-se descrito o método de actualização do ponto objectivo, falta apresentar a 

máquina de estados, citada na secção 3.4.1 -, que permite que o robô se desloque para o 

ponto objectivo. 

A máquina de estados encontra-se associada a uma função, denominada GoTarget, que é 

executada a cada 100ms. Dessa forma a cada 100ms o valor de velocidade pretendido para 

cada roda motriz é analisado, e alterado se necessário. Com isto se percebe que este 

acontecimento é periódico, ao contrário da actualização do ponto objectivo que é um 

acontecimento aperiódico. 

A máquina de estados possui quatro estados, nomeadamente front, rotate, stopped e 

targetUpdate. O nome de cada estado representa bem a sua função. No entanto a máquina de 

estados é constituída também por transições, que permitem a mudança de estado consoante 

os valores de certos dados. Dados esses que vão sendo alterados através de eventos externos, 

como a actualização do ponto objectivo, quando uma landmark é detectada e a aplicação 

recebe uma trama UDP, ou como a actualização da posição, quando a aplicação recebe 

informação dos encoders. 

De seguida apresenta-se um diagrama exemplificativo da máquina de estados apresentada 

e implementada. 

 

Figura 6.17 – Máquina de estados da função GoTarget implementada. 

Inicialmente o robô encontra-se parado por isso o seu estado é stopped. Quando a 

aplicação inicia o robô encontra-se na posição (0,0) com a orientação 0º, como já foi referido. 

Pretende-se que o robô inicie a sua movimentação com base nessa orientação, ou seja, que 

após o sistema ser ligado o robô ande em frente. Por isso uma actualização do ponto 

objectivo é efectuada inicialmente, com base nos valores de posição e orientação citados, 

após estes estarem já definidos. 
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Após esta tarefa o robô executa a sua trajectória, cumprindo o que lhe é indicado pelas 

landmarks, em termos de orientação, ou seja, compensa os desvios em termos de orientação 

e sentido detectados. 

A variável DistanceToTarget corresponde à distância entre a posição actual do robô e a 

posição objectivo. Já a variável ΔѲ corresponde ao ângulo de desvio entre a orientação do 

actual robô e a pretendida para o mesmo, definida pela última landmark correctamente 

visualizada e obtida ciclicamente através do ponto objectivo. 

A forma como foi efectuada toda esta preparação tornou o sistema robusto a localizações 

erradas do robô. Uma vez que mesmo que a estimativa da posição do robô possua erro ele irá 

efectuar a trajectória porque a ideia do mesmo assenta sobre a compensação do desvio 

existente entre o robô e a landmark. Isto acontece quando a informação das landmarks 

visualizadas é adquirida um número de vezes suficiente. 

Não se pretende que o robô, na versão mais industrial, efectue trajectórias com 

landmarks muito próximas e linhas longas, como esta. No entanto nesta fase de testes 

revelou-se interessante. 

Após toda esta informação ser conhecida falta apresentar os resultados dos testes 

pretendidos para cada um dos métodos de localização. 

O primeiro teste efectuado utilizou a estimativa da posição com base exclusivamente na 

odometria. A robustez da preparação efectuada revelou-se particularmente interessante 

neste teste, como de seguida se apresentará. 

O robô efectuou a trajectória pretendida correctamente no primeiro teste, a menos da 

parte final. A linha L3 era identificada pelo sistema e o robô rodava um pouco na direcção 

pretendida, mas não ficava com a direcção correcta, pelo que o ultimo marcador também não 

era visualizado, daí a alteração da sua posição em relação ao projectado. Este facto 

acontecia porque o desvio imposto pela linha era considerável (≈45º) e por isso ela não era 

visualizada pelo sistema tempo suficiente, para que este pudesse compensar o grande erro 

que naquela altura a estimativa da posição já levava. Mesmo a alteração de orientação em M2 

não era efectuada na quantidade pretendida, porque o erro aí já era considerável e mais uma 

vez o tempo de visualização da landmark não era suficiente para que a correcção fosse 

efectuada, mas nesse caso a linha L2 conseguia posteriormente compensar o que 

anteriormente não tinha sido possível efectuar. 

O robô terminou a trajectória com um erro na orientação de ≈-40º, uma vez que no final 

da mesma deslocava-se com um desvio de ≈0º em relação ao referencial externo, como 

inicialmente, mas apresentava na interface um desvio que rondava os -40º. Em termos de 

posição não chegou a ser possível adquirir valores concretos, no entanto este erro possuía 

menor dimensão mas ainda assim era considerável. 

Em todas as repetições efectuadas, com velocidade linear igual a 0.12m/s e angular igual 

a 15rad/s, e um tempo de estabilização de 2.5seg., foi este o cenário que se obteve. 
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Este teste revela que neste sistema é crucial a fusão de informação com vista uma melhor 

estimativa não só do posicionamento mas também da orientação do robô. 

Pelo que a base de dados deveria ser preenchida também com valores de orientação dos 

marcadores em relação ao referencial global, e consequentemente a trama enviada para a 

aplicação de controlo deveria incluir essa informação. Este facto tornaria mais robusta toda a 

localização do robô, mas retiraria um pouco de flexibilidade ao sistema. Uma vez que a ideia 

inicial de permitir alterações de percursos apenas modificando a orientação dos marcadores 

existentes, interessante em certas situações, já não pode ser executada sem que uma 

actualização da base de dados também o seja. No entanto como esta tarefa é na realidade 

simples o sistema continuaria a possuir uma pequena complexidade e uma fácil 

implementação. Por falta de tempo esta medida não chegou a ser implementada. 

A melhor forma de fundir a informação aqui citada seria utilizando um filtro de Kalman 

(Santos '07, 56), devido ao facto de esta ser uma das técnicas mais utilizada neste tipo de 

tarefas e apresentar resultados muito satisfatórios. Preferencialmente a sua variante filtro de 

Kalman estendido. Aliás era este o objectivo no segundo teste citado. Até porque todos os 

erros eram já conhecidos. No entanto por falta de tempo não foi possível efectuar o referido 

teste, embora a aplicação de controlo já incluísse este algoritmo na parte de localização 

(figura 3.40). Reitera-se que outro método poderia ser implementado e aplicado nesta fase, 

tal como apresentado na secção 5.4 -, por forma a poupar tempo e exigência na execução em 

detrimento de um pouco de robustez. Para assim ir de encontro ao objectivo inicialmente 

apresentado. 

É perceptível através do que anteriormente foi apresentado que não foi implementada 

nenhuma compensação de posicionamento do robô em relação às landmarks, em particular às 

linhas. Esta medida em certas situações é importante, no entanto neste teste não se verificou 

necessária, uma vez que o afastamento verificado não é muito significativo (≈10cm). É devido 

a este facto que o marcador M2 se encontra, no percurso assemblado, um pouco deslocado do 

que inicialmente tinha sido projectado. 

Após toda esta informação ser apresentada é possível concluir que as tarefas 

preparatórias e o sistema construído produziram em conjunto o resultado esperado. Que o 

primeiro teste idealizado, após ser efectuado, permitiu retirar importantes conclusões. 

Nomeadamente que o sistema, na sua versão final, tem que possuir fusão de informação ou 

sensorial e que a informação prévia do ângulo de cada marcador em relação ao referencial 

global tem que ser conhecida. E que por falta de tempo não foi possível testar a fusão 

sensorial disponível (imagem 3.40) que se pretendia utilizar. 
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Capítulo 7  

Conclusões 

Tendo em conta tudo o que foi apresentado ao longo deste documento, referente ao 

trabalho desenvolvido no âmbito da dissertação ―Localização de AGVs Industriais Baseada em 

Marcadores‖, é possível afirmar que todos os objectivos propostos, com mais ou menos 

profundidade, foram cumpridos. 

Os resultados obtidos na dissertação ―Localização Absoluta de Robôs Móveis em 

Ambientes Industriais‖ (Lima '10, 79), utilizando o setup inicial desta, apresentaram-se 

interessantes. No entanto era importante melhorar partes do sistema obtido. É por isso que 

esta dissertação possui um grande conceito de melhoria a si associado. 

O processo de melhoria do sistema de visão artificial implementado revelou-se eficaz, tal 

como as novas medidas executadas. Uma vez que os problemas que o anterior setup possuía 

foram resolvidos e eliminaram-se os novos, resultantes de todas as melhorias. Dessa forma as 

imagens adquiridas não possuem informação indesejada. 

O sistema eléctrico construído é constituído por tecnologia actual que garante o 

funcionamento pretendido para o sistema e a protecção de cada um dos seus componentes. 

Além disso permite o total controlo por parte do utilizador sobre os seus principais 

componentes e encontra-se muito preparado para o ambiente industrial. A construção deste 

sistema, tal como o de visão artificial, facilita os seus processos de manutenção. 

A melhoria aplicada nos marcadores artificiais triangulares resultou num produto. Este 

produto garante a flexibilidade do sistema aliada ao baixo custo e à elevada resistência, como 

em ambiente industrial cada vez mais é exigido. 

O mapa de linhas utilizado alia o baixo custo à facilidade de utilização e aquisição. Uma 

vez que a linha pode ser construída com recurso a qualquer material, desde que contraste 

com o solo, e pode possuir qualquer dimensão, desde que dentro de uma gama admissível. 

Este componente demonstrou ser um bom complemento no processo de localização. 

O sistema de identificação de marcadores é computacionalmente rápido e possui baixa 

exigência. Os valores obtidos, quando correctamente comparados com os da dissertação 
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(Lima '10, 79), demonstram que os algoritmos implementados efectuam as suas tarefas com 

uma grande eficiência. Além disso este sistema funciona correctamente perante um percurso 

misto, ou seja, com marcadores triangulares e linhas. 

Os resultados dos vários e diversos testes efectuados ao sistema garantem uma elevada 

precisão na informação adquirida e o bom funcionamento do mesmo perante desgaste ou 

danificação moderada das landmarks. 

A necessidade da utilização, neste projecto, de um método, como o Filtro de Kalman, 

para fundir informação advinda de diversos sistemas, por forma a assim possuir uma 

estimativa da posição e orientação do robô mais correcta, ficou comprovada. 

O estudo de um sensor completo para o módulo de visão artificial contemplou uma vasta 

gama de produtos e permitiu conhecer as suas principais características e aplicações. Este 

estudo permitiu também escolher o produto que actualmente se encontra mais adequado 

para este sistema. 

Com todas estas conclusões uma versão comercial deste sistema torna-se cada vez mais 

exequível. 

7.1 - Trabalho Futuro 

A duração limitada desta dissertação não permite que sejam implementados e testados 

todos os sistemas que um projecto como este robô móvel industrial autoguiado necessita. No 

entanto é objectivo desta secção apresentar sugestões de trabalhos futuros por forma a 

implementa-los e testá-los. 

Uma das grandes propostas para trabalho futuro envolve o sensor completo para o módulo 

de visão artificial. Na secção 2.4 - foi apresentado o resultado de um estudo efectuado às 

principais soluções comerciais actualmente disponíveis a esse nível. É objectivo desta 

dissertação escolher um destes equipamentos por forma a poder no futuro integrar este 

sistema. Tendo em conta a análise comparativa efectuada na secção 2.4.3 -, a tabela 

comparativa disponível no apêndice A e os objectivos desta dissertação o componente 

actualmente mais apropriado para este sistema é a Smart-Camera Surveyor SRV-1 Blackfin 

(2.4.2.1 -). Isto porque é um componente que possuí características com qualidade 

considerável, funcionalidades interessantes e importantes para o projecto, e um preço 

relativamente baixo. 

A sugestão para trabalho futuro que envolve a Smart-Camera escolhida e estudada, visa a 

sua integração neste projecto, como era pretendido no objectivo citado. Para assim substituir 

a parte do sistema de visão artificial que envolve o computador portátil e a câmara digital 

DMK. As tarefas desempenhadas por ambas passariam a ser desempenhadas pela Smart-

Camera, embora com as devidas alterações. 
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Propõe-se como trabalho futuro a realização dos testes, aos sistemas pensados e 

preparados, que por falta de tempo não foram realizados. Também seria importante a 

realização de testes complementares envolvendo todo o sistema de seguimento de 

trajectórias. Testes de robustez e precisão deverão ser tidos em especial atenção, tal como 

as condições de actuação. 

Outro aspecto que adquire especial importância encontra-se associado a duas melhorias. 

As rodas de tracção que o robô móvel industrial utilizado possui não são as mais indicadas 

para este tipo de produto. A sua principal desvantagem está relacionada com a falta de 

aderência que apresentam. Este aspecto além de retirar estabilidade e capacidade de 

resposta ao sistema faz com que o erro da odometria seja enorme. Por isso uma sugestão de 

trabalho futuro passa pela melhoria das rodas de tracção utilizadas. A outra melhoria e 

sugestão de trabalho futuro passa pela substituição das rodas castor disponíveis no setup 

utilizado, que começam já a possuir folgas e com isso também interferem negativamente no 

deslocamento do robô. 

Outra medida que poderia ser implementada num trabalho futuro passaria por dotar o 

sistema eléctrico construído da capacidade de carregamento de baterias, através de um 

conector disponível no quadro de comando, como já havia sido projectado mas por falta de 

tempo não implementado. 

Outro trabalho futuro interessante envolve a plataforma de carga e descarga disponível 

no setup utilizado. A ideia passaria por criar hardware16 e software de apoio a esta 

plataforma, para que o robô conseguisse realizar tarefas de carregamento, transporte e 

descarga de objectos entre dois pontos preparados para o efeito. 

É também importante que um robô deste tipo, principalmente aquando da sua utilização 

na indústria onde partilha o espaço com pessoas e bens, possua um sistema de detecção de 

obstáculos. Pelo que a sua implementação seria um trabalho futuro. Na dissertação (Lima '10, 

79) foi implementado um sistema deste género, baseado num laser rangefinder, que produziu 

bons resultados, pelo que deveria ser aproveitado. Mas esse sistema deveria ser 

complementado com um sistema baseado em pára-choques mecânico que garantiria assim a 

protecção de pessoas e bens em último caso. Seria também interessante que este sistema 

detectasse o obstáculo mas também executasse em conformidade para o contornar sempre 

que possível. 

Seria igualmente um interessante trabalho futuro, dotar este robô de outros novos meios 

de aquisição de informação do seu exterior. A ideia seria analisar os seus resultados e com 

isso a sua sustentabilidade neste sistema. 

A última sugestão de trabalho futuro seria a de dotar o sistema de novas funcionalidades 

ao nível do planeamento de trajectórias e mapeamento do seu envolvente. 

                                                
16 Como o sistema eléctrico e a sensorização necessária, integrando-os com os sistemas utilizados. 



 

 

Apêndice A 

Comparação entre modelos de Smart Cameras 

Tabela A.1 — Tabela comparativa entre modelos de Smart Cameras. 

Smart Camera Processador 
Memória 

interna 
I/O Comunicação 

Consumo 

máximo 

Resoluções 

(pixels) 

FPS 

máximo 

Principais tarefas de processamento de 

imagem incorporadas 

Preço 

(≈) 

Surveyor SRV-1 

Blackfin Camera 
500MHz 36MB 32 

SPI, UART, I2C e 

JTAG. 
478,5mW 1280x1024 60 

Histogram, pixel sampling, mean, frame 

difference, blob, scan, count e find. 
133.40€ 

CMUcam3 
60Mhz 192KB 10 

Série RS232 e 

UART. 
750mW 352x288 50 

Threshold, blobs, frame differencing, 

mean and variance, histogram e clipping. 
150.00€ 

AVRcam 
16MHz 9KB 10 

Série RS232, UART 

e I2C. 
285mW 88x144 30 

Number of objects, color, bounding box e 

line-tracking. 
67.80€ 

POB-Eye II 
60Mhz 192KB 12 

I2C, UART e USB. 
12000mW 160x120 10 

Form recognition, separate colors e 

pattern recognition. 
185.00€; 

NXTCam-v3 
16MHz 9KB 0 

I2C e USB. 
197,4mW 88x144 30 

Number and color of objects, detect and 

track lines and objects e bounding box. 
102.54€ 

BeagleBoard-xM + 

LI-5M03-5M Camera 
1GHz 512MB 20 

RS232, UART, I2C, 

USB, Ethernet, etc. 
5000mW 2592x1944 60 

Detecção de curvas, segmentação de 

imagem, histo. e identificação de formas. 
139.70€ 

VC2038 
150MHz 34MB 8 

XGA/SVGA, Série 

RS232 e Ethernet. 
15000mW 640x480 40 

Filters, feature extraction, graphic 

functions e imaging operations. 

Sem preço 

disponível 

Dalsa BOA M640 
1GHz 512MB 8 

PLC Standard, Série 

RS232 e Ethernet. 
3600mW 640x480 60 

Posicionamento, identificação, medição, 

verificação e detecção de falhas. 
3065.00€ 



 

 

Apêndice B 

Cálculo da distância focal 

Neste apêndice pretende-se determinar o valor da distância focal que uma lente deve 

possuir para poder ser utilizada neste sistema. 

Devido às restrições impostas pela estrutura implementada a distância a que a câmara 

tem que ser colocada do solo (DistSolo), denominada distância de trabalho, é de ≈42cm. 

Através da documentação da câmara, disponibilizada pelo seu fabricante, consegue-se 

determinar o tamanho do CCD: 1/3" → Height=CCDh=3.6mm; Width=CCDw=4.8mm; 

Como já foi referido a imagem que se pretende capturar possui o seguinte tamanho: 

Height=IMGh=22cm; Width=IMGw=42cm; 

 

Figura B.1 – Calculo da distância focal – Identificação das variáveis. (Source '08, 60) 

Cálculos: 
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O resultado obtido é de ≈4.74mm. 

Como esse valor não é um valor padrão de distância focal, o valor a escolher deve ser o 

mais próximo possível. Como neste caso a lente pretendida tem que possuir uma montagem 

CS ou C 17, o valor da distância focal procurado é 4.8mm. 

Uma possível lente a utilizar neste projecto poderia ser a C418DX(KA) (Source '11, 61) da 

empresa The Imaging Source. 

 

                                                
17 Neste caso é necessário o uso de um anel adaptador de 5mm. 
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