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Introdução
O auxílio a humanos por sistemas autônomos ou semi-
autônomos é algo decorrente da evolução tecnológica,
principalmente na assistência ao condutor. Este projeto de
iniciação científica propõe a fusão entre visão monocular e laser
SICK de modo a auxiliar o sistema autônomo ou semi-autônomo
nas tomadas de decisões durante o planejamento de uma rota.

Metodologia
Foi utilizado uma plataforma posicionadora aonde foi alocado um
Laser SICK-291 e uma câmera AXIS-221. A plataforma comporta
um encoder e um motor de passo (220 ppv), ver figura 1. Tanto o
controle do motor quanto a leitura do encoder são feitos por 2
placas eletrônicas baseadas no microprocessador PIC e a
comunicação é dada através do protocolo RS-232. Todo o
processamento foi executado em MATLAB.

Figura 1 – Plataforma, laser, câmera, encorder, motor.

O início do projeto foi baseado no estudo do laser SICK. Para
isso, foi gerado um algoritmo para percepção de objetos em 2D.
Este algoritmo fornece somente 1 plano que o laser captura. A
partir dele, toda vez que algo interfere na linha do laser, ou seja,
passa na sua frente, ele é detectado, seu centro em Y é
capturado e a menor distância dele em relação ao laser em X é
computada. A ação do algoritmo pode ser vista abaixo:

Figura 2 – Algoritmo para rastreamento de objetos em 2D.

Após este estudo inicial, deu-se início ao estudo do método da
captura de dados do laser em 3D. Para isso, foi feito um
algoritmo de filtragem dos pontos fornecidos pelo laser. Tal filtro
foi necessário pois foi observado grande desvio dos pontos
devido a reflexão do feixe infravermelho do laser ou devido ao
grande afastamento dos objetos (acima de 80 metros), ver figura
2.

Figura 2 – Algoritmo para filtragem de pontos irregulares (desviados), antes e após filtragem.

A segunda fase do trabalho foi o desenvolvimento de um
algoritmo para união da nuvem de pontos com a imagem dada
pela câmera de monovisão. Para isto, foi necessário realizar um
estudo sobre a câmera e sobre imagens. O método inicial
proposto não foi de grande eficácia gerando uma certa
defasagem entre a nuvem e a imagem. Após isso, um novo
método foi proposto. Para este, inicialmente, o usuário escolhia
iterativamente 2 origens correspondentes tanto na imagem
quanto na nuvem. A partir destas, é possível descobrir os
tamanhos correspondentes dos pontos e de pixels. Com estes
geramos a relação (tamanho dos pontos)/(tamanho dos pixels). A
partir desta, tomando como base pixels quadrados e as origens,
podemos percorrer o vetor de pontos de modo a sempre
subtrairmos em X e Y o ponto atual do último e, com a relação,
pular o número de pixels em X e Y na matriz imagem para termos
um nova correspondência. Para a validação deste algoritmo
foram realizados algumas simulações virtuais cujo um dos
resultados pode ser visto abaixo:

Figura 4 – Resultado de teste virtual para validação do algoritmo de fusão  

Quando aplicado para a situação real laser-câmera foi observado
a necessidade de uma filtragem para a seleção da área comum
capturada pelos sensores. Para este problema, um algoritmo de
corte foi gerado. Tomando como base as mesmas origens
escolhidas iterativamente, como era no caso anterior, e a mesma
relação (tamanho de pontos)/(tamanho de pixels), o algoritmo, a
partir da primeira origem, calcula os maiores tamanhos que tanto
a imagem quanto a nuvem de pontos pode alcançar e com isso
recorta ambos, deixando apenas a área comum entre os dois. O
algoritmo alcançou bons resultados como mostrado abaixo:

Figura 5: Algoritmo de seleção de área comum dos sensores.

Após a seleção da área comum, o algoritmo para a união dos
pontos pode ser aplicado, o que gerou o resultado mostrado pela
figura 6. O único problema encontrado pelo estudo foi a
necessidade de entrar iterativamente com a origem na nova
imagem o que as vezes gerava certas distorções entre imagem e
nuvem.

Figura 6: Algoritmo da união dos pontos aplicado após seleção de áreas comuns.

A fim de excluir a necessidade da iteratividade humana o estudo
propôs a aplicação de um tabuleiro 3D no ambiente como
referência para a câmera e para o laser. Com isso, tanto na
nuvem quanto na imagem é possível detectar os vértices do
tabuleiro, cujos dois primeiros, mais acima e a esquerda, são
tomado como as origens pelos algoritmos aqui já descritos. Para
procurar os “corners” na nuvem de pontos, o algoritmo toma
como base as características intrínsecas do tabuleiro que são a
profundidade entre os quadrados brancos e pretos e a distância
entre “corners” adjacentes. Na imagem, uma toolbox foi utilizada
para a extração dos vértices. O algoritmo possui certas
limitações, como por exemplo, a necessidade de que o tabuleiro
esteja perpendicular com a câmera e com o feixe do laser e que
não haja objetos com a mesma distancia entre “corners”
adjacentes. Os resultados obtidos são demonstrados na imagem
abaixo:

Figura 7: Resultados do algoritmo para fusão dos sensores sem necessidade de interatividade

Conclusão
Salvo algumas limitações, o estudo proporcionou a geração de
algoritmos robustos e eficazes para a modelagem de um
ambiente 3D computacional de modo automático.
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