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Resumo: O uso da robótica educacional e das competições de
robôs  como  estimuladores  no  desenvolvimento  de  atividade
científica voltada à pesquisa e educação tem sido adotado por
diversas instituições de ensino.  A construção de robôs capazes
de  executar  um  trabalho  de  forma  autônoma  é  uma  tarefa
complexa, que envolve, entre outras áreas, visão e modelagem
computacional. Este artigo apresenta a implementação de um
sistema de detecção de objeto para um robô autônomo seguidor
de  linha  baseado  em  visão  computacional.  O  objetivo  do
sistema de visão proposto é ser capaz de identificar, em tempo
real, um objeto específico (vítima) e auxiliar no resgate desse
objeto. Utilizando esse sistema foi possível identificar o objeto
e auxiliar no seu resgate por meio de uma garra acoplada ao
robô  durante  a  simulação  de  uma  competição,  com  boa
precisão.

Palavras Chaves: Robótica, Educação, Visão computacional,
Competição.

Abstract: The  use  of  educational  robotics  and  robot
competitions  as  stimulators  in  the  development  of  scientific
activity focused on research and education has been adopted by
several  educational  institutions.  The  construction  of  robots
capable of performing a work autonomously is a complex task,
involving,  among  other  areas,  vision  and  modeling
computational.  This paper presents the implementation of an
object detection system for a autonomous robot line follower
based on computer vision. The objective of the proposed vision
system is to be able to identify, in real time, a specific object
(victim)  and  assist  in  the  rescue  of  that  object.  Using  this
system it was possible to identify the object and assist in its
rescue  by  means  of  a  claw coupled  to  the  robot  during  the
simulation of a competition, with good precision.

Keywords: Robotics,  Education,  Computer  vision,
Competition.

1. INTRODUÇÃO

A visão computacional está, cada vez mais, sendo adotada em
várias  áreas.  É  recorrente  em  robôs  industriais,  veículos
autônomos,  detecção  de  eventos  aplicados  ao  esporte  e  em
diversas  aplicações  médicas  (reconhecimento  de  doenças,
reconhecimento de instrumento cirúrgico para ser usado como
parte de uma enfermeira robótica, entre outras) [Malamas et. al,
2003],  [Skinner e Johnson-Roberson, 2016], [Kachore, 2017],
[Zhou e Wachs, 2017]. 

De acordo com a BMVA [2017], os seres humanos usam seus
olhos e seus cérebros para ver e sentir visualmente o mundo à
sua volta. A visão computacional é a ciência que visa dar uma
capacidade  similar,  senão  melhor,  a  uma  máquina  ou
computador. 

A visão  por  computador  está  preocupada  com  a  extração,
análise e compreensão automática de informações úteis a partir
de uma única imagem ou uma sequencia de imagens. Envolve
o  desenvolvimento  de  uma  base  teórica  e  algorítmica  para
alcançar a compreensão visual automática.

Por outro lado, a robótica educacional e a construção de robôs
para  competição  também  tem  motivado  o  estudo  da  visão
computacional.  Usar  a  robótica  como  instrumento  de
capacitação  é  uma  forma  de  aplicar  as  metodologias
educacionais, a fim de desenvolver ferramentas educacionais –
hardware e software – que sejam atraentes para os estudantes,
de  modo que  seja  possível  aumentar  o  interesse  deles  pelas
carreiras  ligadas  a  ciência,  tecnologia  e  engenharia.  Em
Ferreira et.  al [2016],  os autores demonstram um sistema de
perseguição  ao  alvo  baseado  em  visão  computacional
desenvolvido  em  um  projeto  de  robótica  educacional  por
alunos do curso  Técnico  em Informática,  no  IFES (Instituto
Federal do Espírito Santo), Campus Serra.

Em competições  de  robótica,  um exemplo  do  uso  da  visão
computacional  pode  ser  visto  em  Ribeiro  et.  al  [2016].  Os
autores  apresentam  um  sistema,  utilizando  visão  (câmera)
como entrada  para um rede neural,  capaz de reconhecer as
entidades envolvidas em uma competição de futebol de robôs
ocorrida  na  RoboCup (RoboCupSoccer  middle  size  league -
http://wiki.robocup.org/Middle_Size_League).

Neste  contexto,  este  trabalho  pretendeu  desenvolver  um
sistema  de  detecção  e  resgate  de  uma vítima para  um robô
autônomo seguidor de linha baseado em visão computacional.
Tal  desafio  é  comum  na  OBR  (Olimpíada  Brasileira  de
Robótica -  http://www.obr.org.br/)  -  seguir linha e detectar e
resgatar vítima. O objetivo do sistema de visão proposto é ser
capaz  de  identificar,  em  tempo  real,  um  objeto  específico
(vítima) e auxiliar no resgate desse objeto.

Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: a seção 2
apresenta a plataforma robótica. A seção 3 descreve o sistema
proposto de detecção e resgate de uma vítima para um robô
autônomo seguidor de linha baseado em visão computacional.
Os experimentos e resultados são apresentados na seção 4. A
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seção 5 descreve uma breve discussão sobre os resultados, e as
conclusões são apresentadas na seção 6.

2. PLATAFORMA ROBÓTICA

A  plataforma  robótica  experimental  (PR)  utilizada  neste
trabalho foi desenvolvida por alunos do LARSE (Laboratório
de Robótica e Sistemas Embarcados), IFES, Campus Serra.

2.1 Arquitetura Física

A plataforma  robótica  é  formada  por  uma  caixa  de  MDF
servindo de suporte para os componentes robóticos. A PR foi
implementada com dois motores ligados às duas rodas na parte
frontal,  uma  roda  boba  na  parte  traseira,  dois  servomotores
ligados  à  uma  garra  e  uma  câmera  VGA.  Uma  plataforma
Arduíno  Mega  foi  utilizada  para  o  controle  dos  motores  e
servomotores. Além disso, foi adotada a plataforma Raspberry
PI para o tratamento das imagens recebidas pela câmera. Um
sistema de comunicação foi implementado na ligação entre o
Arduíno e a Raspberry PI através de troca de mensagens pela
porta serial  com as indicações necessárias para o alcance do
alvo.  A Figura  1  demonstra  a  plataforma  robótica  utilizada
neste trabalho.

Figura 1 – Plataforma robótica experimental (PR) utilizada
neste trabalho

2.2 Controle básico de movimentos

Foram  embarcadas  funções,  na  placa  microcontroladora
Arduíno Mega, necessárias para todo o funcionamento da PR.
Pela porta serial o Arduíno recebe uma informação de controle
da  Raspberry  PI.  Após  o  recebimento,  essa   informação  de
controle é identificada e uma função equivalente embarcada é
executada. Funções embarcadas de controle, no Arduíno, foram
definidas como: viraEsquerda(), caso a informação de controle
recebida tenha sido “E” (significa que o alvo foi detectado e
está à esquerda do robô); viraDireita(), caso a informação de
controle  seja  ”D”;   vaiParaTras(),  para  a  informação  de
controle “T”; vaiParaFrente(), para  a informação de controle
“F”. Essa última acontece quando o robô está centralizado com
o alvo.  

Para  o  funcionamento  da  garra,  a  informação  de  controle
recebida deve ser “P”, significa que o robô está centralizado e a
uma distância adequada para pegar a bola. Com isso é chamada
a  função  pegaBola(),  onde  são  acionadas  as  funções
abreGarra(),  desceBraco(),  fechaGarra()  e  sobeBraco(),  nesta
ordem. 

3. SISTEMA DE DETECÇÃO E 
RASTREAMENTO DE ALVO

A Figura  2 mostra  o diagrama da arquitetura do sistema do
proposto e seu funcionamento de forma teórica.

Figura 2 – Arquitetura do Sistema

Uma câmera, do tipo webcam, foi adotada para a detecção de
alvo. Nesse caso, a câmera captura as imagens e transmite para
a Raspberry PI, que executa o algoritmo de processamento dos
frames.  Após  a  execução  do  tratamento  da  imagem  uma
informação de controle é enviado pela porta serial. O arduíno
recebe  essa  informação  de  controle  e  faz  os  motores  se
comportarem  de  maneira  adequada  para  cumprir  o  objetivo
final, conforme descrito na seção 2.2.

3.1 Detecção de objeto

Para o tratamento da imagem foi utilizada a biblioteca openCV
na linguagem python. 

O  OpenCV (Open  Source  Computer  Vision  Library)  é  uma
biblioteca multiplataforma, totalmente livre ao uso acadêmico e
comercial,  para o desenvolvimento de aplicativos na área de
Visão Computacional.   O OpenCV possui diversos módulos,
além de mais de 350 algoritmos de Visão computacional como:
Filtros de imagem, calibração de câmera,  reconhecimento de
objetos, análise estrutural e outros. O seu processamento é em
tempo real de imagens [OpenCV, 2017].

Primeiramente,  os  frames  são  recebidos  no  algoritmo  como
uma lista de informações. Em cada posição desta lista existe
outra  lista  representando  uma  linha  da  imagem.  Em  cada
posição  da  lista  de  linhas,  encontra-se  outra  lista,  que
representa os pixels,  com três elementos.  Essas três posições
correspondem ao sistemas de cores RGB (vermelho, verde e
azul, respectivamente) em cada pixel. A Figura 3 demonstra um
exemplo de como os frames são organizados em array.

Figura 3 – Exemplo de como os frames são organizados em
array

Mostra Nacional de Robótica (MNR)



Neste  trabalho,  utilizou-se  uma  abordagem  semelhante  à
proposta  por  Tosta  et.  Al  [2016],  onde  uma  abordagem por
espaço de cores HSV/HSI (Hue, Saturation and Value / Hue,
Saturation and Intensity) e descritores é adotada.

Antes  da  execução  do  algoritmo,   um  parâmetro  deve  ser
determinado.  É  necessário  predefinir  o  intervalo  de  cores
desejado:  a  cor  do  alvo,  que  nesse  caso,  foi  definido  como
vermelho. 

Na execução do algoritmo, as imagens (frames) capturadas em
RGB são enviadas para a Raspberry PI. Para maior precisão, o
valor de RGB é convertido para HSV (sistema de cor formado
pela tonalidade,  saturação e brilho).  Além disso, são criados
dois  intervalos  de  cores  (claras  e  escuras),  pois  a  luz  do
ambiente interfere na cor do objeto. O excesso ou a escassez de
luz em parte do objeto pode alterar a cor do mesmo. Esse efeito
pode ser observado nas Figuras 4 e 5, onde são mostradas a
imagem original e sua máscara resultante.

 

Figura 4 - Demonstração dos efeitos da luz no objeto de cor
vermelha em ambiente claro

Figura 5 - Demonstração dos efeitos da luz no objeto de cor
vermelha em ambiente escuro.

Após a escolha do intervalo de cores é gerada uma máscara.
Ela é reproduzida em uma lista com apenas pixels que estão
dentro  do  intervalo  predeterminado,  ignorando  os  demais.
Assim, é possível segmentar o objeto alvo do restante da cena. 

Em seguida é feito o tratamento da imagem para a eliminação
de ruídos e a suavização da imagem. Para isso, foram adotadas
funções  com o  intuito  de  fazer  a  dilatação,  erosão  e  filtros
necessários para melhor precisão.

Conforme feito em Tosta et. al [2016], após os tratamentos de
imagem e as separações de contorno, é possível saber qual o
primeiro pixel a esquerda do contorno e a direita do contorno,
possibilitando,  quando  conhecido  o  tamanho  do  objeto,
descobrir  a  diferença  desses  dois  pixels.  Aplicando  a
proporcionalidade  é  possível  descobrir  a  distância  que  esse
objeto se encontra da câmera, como mostra a Figura 6.

Através  do  conhecimento  do  contorno  é  possível  também
descobrir o centro de massa do objeto. Essas informações são
processadas,   e mensagens com informações de controle são
enviadas pela porta serial com as instruções que o robô deve
seguir (direita, centro, esquerda).

Figura 6 – Algoritmo,  estimando a distância para o objeto
e demonstrando a informação a ser enviada ao arduino com
a direção que o robô deve seguir. [Fonte: Tosta et. al, 2016].

O  sistema  utiliza  a  centralidade  do  objeto  alvo  na  imagem
como forma de orientação, determinando assim a direção do
robô. A regra é deixar o objeto sempre no centro da imagem.
Ao  chegar  a  uma  distância  predeterminada  (calculada
empiricamente),  onde a garra é capaz de capturar o alvo, uma
mensagem  é  enviada,  pela  porta  serial,  contendo  uma
informação de controle.  O Arduíno recebe a informação e a
instrução de captura do objeto alvo é executada pelo robô. 

4. TESTES E RESULTADOS

Para  validar  o  modelo  proposto,  foram  feitos  testes  no
laboratório,  em  ambiente  controlado,  conforme  vídeo
https://youtu.be/ZjampM7IWPw .

Nos testes o robô foi colocado em um espaço, similar à uma
arena  de  competição  (OBR  –  modalidade  prática),  onde  se
encontrava  uma  bola  vermelha,  simulando  o  objeto  alvo
(vítima). Com a imagem da câmera recebida e processada pela
Raspberry PI, o sistema foi capaz de detectar a cor vermelha
do objeto alvo utilizando o algoritmo proposto. Além disso, o
sistema  conseguiu  posicionar  o  robô  na  distância  e  direção
exata para que a garra fosse capaz de alcançar corretamente o
alvo.

A Figura  7  demonstra  uma  sequência  de  funcionamento  do
sistema detectando o objeto alvo (vítima), posicionando o robô,
e executando o resgate à vítima. Na Figura 7(a) demonstra o
posicionamento do robô, no tempo t,  com o objeto alvo fora de
seu campo de visão. Após uma busca e detecção, no tempo t +
1,  o robô se posiciona frontalmente ao objeto alvo, conforme
Figura  7(b).  A Figura  7(c)  demonstra  o  posicionamento  do
robô, no tempo t + 2, no meio do movimento de aproximação
ao objeto alvo. A Figura 7(d) mostra o posicionamento do robô
próximo ao  objeto  alvo,  no  tempo  t +  3.  Na  Figura  7(e)  é
demonstrado o momento de captura do objeto alvo pela garra,
no tempo t + 4. E por fim, no tempo t + 5, a Figura 7(f) mostra
o posição da garra,  com o objeto alvo, na parte superior  do
robô. 
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 7 - (a) Demonstra o posicionamento do robô, no
tempo t,  com o alvo fora de seu campo de visão. (b) Após
uma busca e detecção, no tempo t + 1,  o robô se posiciona
frontalmente ao alvo. (c) Demonstra o posicionamento do

robô, no tempo t + 2, no meio do movimento de
aproximação ao alvo. (d) Mostra o posicionamento do robô
próximo ao alvo, no tempo t + 3. (e) Demonstra o momento
de captura do alvo pela garra, no tempo t + 4. (f) Mostra o
posição da garra, com o alvo, na parte superior do robô.

5. DISCUSSÃO

O sistema proposto permitiu o aproveitamento de ferramentas
tecnológicas  sofisticadas,  como  a  própria  robótica,  a  visão
computacional  e  o  OpenCV.  Neste  contexto,  o  robô
demonstrou  eficácia  em  realizar  tarefas  como  detectar  um
objeto  alvo,  executar  as  manobras  necessárias  e  posicionar
corretamente  o  robô,  e  realizar  os  movimentos  da  garra,
baseado totalmente em sensoriamento visual.

Uma deficiência do sistema proposto é que ele detecta apenas
um tipo de objeto (forma e cor). Outro ponto é que ele ainda
não é capaz de identificar e por consequência auxiliar o robô na
navegação até a área determinada para deixar o objeto.

6. CONCLUSÕES

Neste  trabalho  foi  desenvolvido  um  sistema  de  detecção  e
resgate  de um objeto  alvo  (vítima)  para  um robô autônomo
seguidor de linha baseado em visão computacional. A solução
aqui proposta demonstrou ser um bom caminho na construção
e implementação de robôs utilizando sensoriamento visual por
câmera.

O desenvolvimento desse  sistema mostrou  o  quanto a  visão
computacional pode ser útil e importante para o mapeamento
de  uma  área,  trazendo  bons  resultados  finais.  De  um modo
geral, o robô reconheceu a vítima (objeto alvo) em tempo real,
dirigiu-se até ela e a resgatou com sucesso.

O sistema proposto abre direções para trabalhos futuros que
poderão  superar  suas  deficiências  e  aperfeiçoar  suas
capacidades.  Uma  possibilidade  é  fazer  com  que  o  robô
reconheça outras cores e consiga conduzir a vítima a um lugar
seguro. É importante também que ele consiga identificar mais
que uma vítima para um melhor desempenho.
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