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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos, tem se intensificado o desenvolvimento de novas tecnologias 

para serem aplicadas à veículos submersíveis não tripulados. Uma delas é a visão 

computacional, que tem o objetivo de extrair informações úteis das imagens captadas do 

ambiente, podendo ser utilizada como um sensor para o posicionamento do veículo, além de 

contribuir para o reconhecimento automático de objetos a serem inspecionados. A finalidade 

de um veículo submersível não tripulado é efetuar missões de inspeções ou pequenos reparos 

em estruturas submersas em meios oceânicos ou fluviais. Nessas operações, é importante que 

o veículo possua um controle autônomo, por meio de um sistema de posicionamento 

dinâmico, para facilitar a sua operação e garantir o sucesso da missão. Em função destas 

necessidades, este trabalho concentra-se no desenvolvimento de um sistema de visão 

computacional auxiliado por ponteiros de raio laser, que geram marcos visuais artificiais em 

ambientes não estruturados, possibilitando medir distâncias e ângulo de aproamento baseado 

no método da triangulação. Foram testados lasers com diferentes comprimentos de onda, em 

ambiente aéreo e subaquático, com diferentes índices de turbidez, nível de luminosidade e 

distância. Baseado nos resultados e utilizando o sistema de visão e laser como método de 

sensoriamento, foi projetado e implantado um sistema de posicionamento dinâmico para o 

plano horizontal, utilizando Filtro de Kalman. A avaliação do sistema de posicionamento 

dinâmico e do método de sensoriamento foi realizada por meio de simulação numérica e 

averiguação experimental, utilizando-se um modelo reduzido de um veículo de superfície no 

laboratório do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. Os resultados experimentais indicaram a viabilidade da aplicação 

do método de sensoriamento baseado em visão computacional e laser para sistemas de 

posicionamento dinâmico, mostrando-se um método simples, confiável, ativo e independente. 

 

 

Palavras-chave: Visão Computacional. Laser. Sistema de Posicionamento Dinâmico. 

Controle. 
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ABSTRACT 

 

 

The development of new technologies to improve unmanned underwater vehicles 

has recently intensified. Computer vision, one such example, has the objective of extracting 

useful information from images captured in the environment; this information can facilitate 

vehicle positioning and the reconnaissance of objects to be inspected. Purposes of unmanned 

underwater vehicles include inspection missions and small repairs in underwater structures 

located in oceans or rivers. For these operations it is important for the vehicle to have an 

autonomous control system using dynamic positioning system to facilitate its operation and to 

guarantee the mission’s success. Given these necessities, this study concentrates on the 

development of a computer vision system supported by laser pointing devices that generate 

artificial landmarks in non-structured environments, facilitating distance and angle 

measurement based on the triangulation method. Lasers of different wavelengths were tested 

in air and underwater environments, where the latter had different indices of turbidity, levels 

of luminosity, and distance. Based on the results and utilizing the system of vision and laser 

as a sensor method, a dynamic positioning system for the horizontal plane has been created 

through the use of Extended Kalman Filter. The evaluation of this dynamic positioning 

system and of the sensor method was accomplished through numeric simulation and 

experimental checks using a reduced model of a surface vehicle, located in the University of 

São Paulo’s Department of Naval and Oceanic Engineering.  The experimental results show 

that the application of the sensor method based on laser and computer vision for the dynamic 

positioning system is viable and proved to be an independent, active, reliable, and simple 

method. 

 

 

Keywords: Computer Vision. Laser. Dynamic Positioning System. Control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

Aproximadamente 70% da superfície da Terra é coberta por água, formando 

oceanos, mares, rios e lagos, fontes de uma grande diversidade biológica, além de inúmeros 

recursos naturais, como petróleo, minerais e outros elementos. A exploração desses ambientes 

desperta grande interesse nos seres humanos (MACFARLANE, 2000). 

Há séculos acontecem tentativas para proporcionar ao homem melhores condições 

para exploração segura desses meios. Primeiramente, surgiram veículos tripulados, também 

conhecidos como submarinos. Depois, foram concentrados investimentos na pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias, dentre elas estão os veículos submersíveis não 

tripulados. Nas últimas décadas, os progressos no campo da robótica marinha, dos sensores e 

dos computadores, permitiram o desenvolvimento de tecnologias de ponta, de forma a 

possibilitar o uso de metodologias mais seguras, melhores e eficientes para o estudo dos 

oceanos. (REMOTELY OPERATED VEHICLE, 2007). 

Os submersíveis não tripulados são veículos que operam sob a água, com 

mobilidade limitada, necessitando permanecer em torno de uma determinada posição durante 

a maior parte do tempo. São usados para resgate, pesquisas ou salvamentos (GABLER, 1991). 

Existem diferentes modos de operação de um submersível, relacionados com o grau de 

liberdade ou autonomia: ROV Remotely Operated Vehicle (Veículo Operado Remotamente), 

UUV Unmanned Underwater Vehicle (Veículo Submersível Não Tripulado) e AUV 

Autonomous Underwater Vehicle (Veículo Submersível Autônomo) (EGESKOV 1995). 

Os veículos AUVs, por não possuírem cordão umbilical, apresentam maior 

autonomia e flexibilidade sobre os veículos operados manualmente. Porém, os ROVs 

continuam sendo largamente utilizados em tarefas de inspeção e reparos de estruturas 

submersas (KOH et al. 2006). 

O papel dos veículos submersíveis não tripulados tem crescido nos últimos 

tempos, devido ao aumento da sofisticação das pesquisas subaquáticas e também devido à 

crescente atividade industrial marítima. Em geral estes veículos são controlados de maneira 
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manual e remotamente, mas em algumas operações torna-se conveniente que haja um controle 

autônomo da posição, liberando o operador de um trabalho estafante de monitoramento e 

controle contínuo e prolongado. Para que isto seja possível é necessário dotar os veículos 

submersíveis com sistema de posicionamento dinâmico (SPD) (JIN et al., 1996; HSU et al., 

2000; KOH et al.,2006). 

A aplicação de um SPD em um veículo tem como objetivo fazer com que ele 

possa perseguir uma determinada trajetória ou manter uma determinada posição em relação a 

um alvo. Assim, um SPD deve possuir um sistema de sensoriamento, um sistema de controle 

e um sistema de propulsores (TANNURI; MORISHITA, 2006). Na área naval, atualmente 

existem estudos para o aperfeiçoamento desses sistemas, principalmente na área de controle e 

métodos de sensoriamento aplicados a veículos submersíveis não tripulados (SOUZA, 2003).  

No Brasil, o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, ou seja, o SPD é 

importante para aplicação, tanto em embarcações de apoio a plataformas marítimas de 

extração de petróleo, nas operações de alívio do óleo dos FPSOs (Floating, Production, 

Storage and Offloading – Flutuação, Produção, Armazenamento e Escoamento), como 

também em ROVs para missões de inspeção e pequenos reparos nas estruturas submersas das 

plataformas (HSU et al., 2000). 

Para ROVs, o SPD é importante durante uma missão e, em geral, consideram-se 

todos os graus de liberdade. Ou seja, não só os deslocamentos longitudinal, lateral e vertical 

são especificados, mas, também, os deslocamentos angulares. Durante a operação e controle 

de um ROV, é necessário que ele seja alimentado constantemente por sensores embarcados de 

maneira que possam informar o seu posicionamento. (KOH et al., 2006).  

A seleção de um algoritmo de controle a ser implementado em um ROV, é 

dependente, não somente das características do veículo, mas também, das condições de 

operação às quais estará sujeito, como: forças ambientais, áreas ou estruturas a serem 

inspecionadas, entre outras. (SORANI, 2003). 

Além do algoritmo de controle, o método de sensoriamento aplicado a um ROV 

também depende das condições nas quais o veículo vai operar, como exemplo: o índice de 

turbidez da água, condições de iluminação e distância de operação. 

Existe a possibilidade de utilização de métodos que combinem o uso de diferentes 

tipos de sensores, integrando seus dados através da fusão sensorial, visando obter estimativas 

para uma determinada grandeza medida, cuja precisão e confiabilidade sejam superiores 



15 
 

àquelas obtidas utilizando o sinal de cada sensor isoladamente (WALTZ, E.; LLINAS, 1991; 

CONTE; PERDON; ZANOLI, 1995; HORGAN; TOAL, 2006). 

Atualmente, muitos trabalhos apontam a visão computacional como um método 

de sensoriamento viável para aplicação em ROVs, podendo prover de maneira precisa o 

posicionamento do veículo em operações que requerem baixa velocidade e pequeno intervalo 

de distância entre o veículo e a estrutura a ser inspecionada (GRACIAS et al., 2003). 

Porém, a visão computacional quando aplicada em ambientes subaquáticos tem 

um campo de visão limitado e quando equipada com apenas uma câmera tem restrições para 

mensurar distância e tamanho dos objetos (BUSCARIOLLO, 2003). 

O desenvolvimento de um método baseado em visão computacional, que 

possibilite aumentar o alcance do campo de visão, mensurar a distância e o tamanho dos 

objetos, torna-se uma solução importante para o SPD de um ROV. 

Uma das possibilidades é acoplar ao sistema de visão ponteiros de raio laser para 

que criem marcos visuais artificiais, para auxiliar na determinação da distância e, 

eventualmente, medir o tamanho do objeto alvo (CACCIA, 2004). 

O método de sensoriamento baseado em visão e laser atualmente tem sido 

aplicado em SPD para veículos submersíveis não tripulados e, se forem considerados somente 

os deslocamentos no plano horizontal, pode-se utilizar também no controle do 

posicionamento de unidades flutuantes, mormente em modelos de escala reduzida, como em 

laboratórios e tanques de prova. 

Atualmente, em todo o mundo, estão sendo desenvolvidos vários veículos 

submersíveis não tripulados, sendo que a maioria deles é aplicada aos meios oceânicos. 

Notando a carência desse tipo de tecnologia para aplicação em meios subaquáticos fluviais, 

iniciou-se na Faculdade de Tecnologia de Jahu – Fatec-JH, em 1995, um projeto para 

desenvolvimento de um veículo submersível não tripulado de pequena dimensão operado 

remotamente, o Veículo Submersível Não Tripulado (VSNT – Jaú). O objetivo principal é 

captar imagens em ambientes subaquáticos, mais especificamente na Hidrovia Tietê-Paraná. 

Atualmente, o projeto está na sua segunda versão (VSNT – Jaú II). 

Um submersível de operação em ambiente fluvial pode auxiliar nas atividades de 

análise e vistoria de obras civis, tais como: estruturas, componentes de obras de barramento 

de rios, pilares de pontes e cabos submersos, entre outras, coletando imagens e localizando 

possíveis problemas ou falhas que devam ser reparados (SORANI, 2003). 
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Mas, as imagens captadas em ambientes subaquáticos fluviais, normalmente são 

de baixa qualidade, devido ao alto índice de turbidez, dificultando a tarefa de inspeção visual. 

A utilização de técnicas de processamento de imagens possibilita melhorar sua qualidade, 

facilitando a análise e interpretação, tornando-se uma aplicação viável para o VSNT – Jaú II 

(BUSCARIOLLO 2003). 

Além disto, uma das necessidades do projeto VSNT – Jaú II é o desenvolvimento 

de um sistema de controle para corrigir pequenas variações no seu posicionamento, causadas 

por forças que atuam sobre o veículo, tais como correnteza e força do cordão umbilical, 

utilizando métodos sensoriais que se adaptem ao ambiente fluvial, com abordagem simples e 

custo acessível. 

Considerando essas necessidades, neste trabalho será desenvolvido um sistema de 

visão computacional utilizando-se uma câmera e dois ponteiros de raio laser, como método de 

sensoriamento para sistemas de controle de posicionamento dinâmico no plano horizontal, 

aplicado ao VSNT - Jaú II e também para modelos em escala reduzida de unidades flutuantes 

para testes em laboratório e tanques de provas.  

 

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

1.2.1 Controle aplicado aos veículos submersíveis não tripulados 

 

 

Em geral, um submersível não tripulado é empregado como um veículo de apoio 

às atividades submarinas, realizando a inspeção visual. Durante uma tarefa, o veículo deve 

ficar posicionado a poucos metros do alvo. Porém, devido à ação direta da correnteza e 

indiretamente das ondas e ventos sobre a embarcação de apoio que repercute pelo cordão 

umbilical, interferem no seu posicionamento, dificultando o controle do veículo pelo 

operador. Os parâmetros, como coeficientes hidrodinâmicos e hidrostáticos, são passíveis de 

variação com a orientação, velocidade e aceleração do veículo (SOUZA, 2003).  

O posicionamento de um veículo submersível não tripulado é dependente da 

quantidade, tipo e confiabilidade dos sensores utilizados. Os sensores serão os instrumentos 
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pelo qual o veículo adquire as informações do ambiente onde está. Os métodos de 

sensoriamento combinam a utilização de sensores como sonar, acelerômetro, doppler, 

medidor de profundidade, visão e outros (HORGAN; TOAL, 2006). 

O sistema de controle de um submersível deve permitir a operação do veículo 

desde o modo manual até o automático, incluindo-se neste caso o SPD. O nível de controle a 

ser desenvolvido, depende das características do submersível, bem como o tipo de missão 

(SORANI, 2003). 

A interação do veículo com o meio ocorre através de: 

• Aquisição de informações acerca do ambiente através dos sensores; 

• Processamento das informações obtidas e seleção de ações que serão executadas; 

• Execução das ações planejadas através do acionamento dos propulsores (MARCHI, 

2001). 

Normalmente, os sistemas de controle empregados em robôs submersíveis seguem 

uma composição de módulos funcionais, estruturados em camadas ou níveis, que são 

organizados hierarquicamente (SOUZA, 2003). Neste caso a decomposição do sistema de 

controle em módulos funcionais, freqüentemente é estruturada nos seguintes níveis 

(MARCHI, 2001; SOUZA, 2003): 

- Planejador: planeja um caminho para que se cumpra a missão encomendada pelo 

operador; 

- Navegador: a partir do caminho gerado pelo planejador, são envolvidos os 

subsistemas de sensoriamento e processamento de sinais relacionados com a estimativa do 

estado do sistema móvel, isto é, a posição, a velocidade e a aceleração em um sistema de 

coordenadas de referência. As estimativas do estado do sistema serão utilizadas pelo 

subsistema de guiagem e de controle; 

- Guiagem: a partir da trajetória gerada pelo navegador e da informação 

disponível nesse nível, o sistema atua de maneira com que o veículo siga a trajetória desejada, 

comparando-a com a estimativa do subsistema de navegação, através de realimentação. Este 

subsistema aciona o outro responsável pelo controle, através da especificação de uma 

velocidade de referência que o sistema deve possuir para aproximação de um determinado 

alvo;  
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- Controle de execução: executa os comandos enviados pelo sistema de guiagem, 

transformando-os em ações que administram o sistema de propulsão.  

A arquitetura é distribuída em blocos que se relacionam com o sistema móvel, 

como se pode observar através do diagrama da Figura 1.1.  

 
Figura 1.1 - Principais subsistemas relacionados ao controle de sistemas móveis 

 

 

O sistema de guiagem ou controle garante estabilidade no acompanhamento da 

velocidade de referência, frente à ação de distúrbios, variações paramétricas da planta e em 

relação aos erros de medida da dinâmica do sistema (SOUZA, 2003). 

Além das tarefas de inspeção e reparo de estruturas submersas, recentemente, 

alguns submersíveis não tripulados têm por objetivo o rastreamento automático de peixes e 

criaturas que vivem no meio subaquático, para estudar os seus comportamentos e mensurar 

seus tamanhos. Para tanto, foram propostas estratégias que empregam laços de controle 
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baseados em controladores do tipo PD, utilizando visão computacional e laser como sensores 

(RIFE; ROCK, 2006; TETLOW, et al. 2004). 

Muitos dos sistemas de controles aplicados a ROVs usam algoritmos tradicionais 

de controle, como PID, PD, PI e P-PI, provendo os veículos com um controle estável para o 

seu posicionamento. Para tarefas mais complexas, como por exemplo, seguir uma 

determinada trajetória, controle autônomo ou piloto automático, requerem mecanismos de 

adaptação ou estratégias de controle robusto, como lógica Fuzzy e controle adaptativo-

deslizante (SHIMMIN e LUCAS, 1993; RIVES; BORRELLY, 1997; BALASURIYA; URA, 

1998; HSU et al., 2000; GRACIAS et al.,2003; CONTE et al., 2004; NARIMANI, 

MOHAMMAD e NARIMANI, MEHDI, 2006; CACCIA, 2004). 

Além do algoritmo de controle, a aplicação de filtros com a finalidade de eliminar 

os ruídos dos sinais dos sensores, assim como os ruídos do sistema, são importantes para 

garantir a eficiência de um sistema de posicionamento. Uma ferramenta muito utilizada é o 

Filtro de Kalman, que além de filtrar os ruídos, pode estimar o vetor de posição e velocidade 

que são utilizados para o controle em malha fechada do veículo (KARRAS; 

KYRIAKOPOULOS, 2007; CONTE et al., 2004; ORTIZ; ANTICH, 2005; HORGAN; 

TOAL, 2006). 

 

 

1.2.2 Sensoriamento de um veículo submersível não tripulado 
 

 

 

Além da estratégia de controle, outra abordagem importante é o método de 

sensoriamento, ou seja, o tipo de sensor a ser utilizado para fornecer informações para o 

sistema de controle, garantindo uma trajetória ou o posicionamento de um veículo 

submersível não tripulado (RIVES; BORRELLY, 1997; BALASURIYA; URA, 1998; HSU et 

al., 2000; GRACIAS et al., 2003; CACCIA, 2004). 

O posicionamento do veículo é dependente da quantidade, tipo e confiabilidade 

dos sensores utilizados. Eles serão os instrumentos pelo qual o veículo adquirirá as 

informações do ambiente no qual está inserido. Tipos diferentes de sensores são necessários 

para tipos diferentes de aplicações, as quais requerem uma combinação particular deles. Os 
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principais sensores aplicados no posicionamento de veículos submersíveis, têm princípios 

baseados em ondas acústicas; inerciais e visão (TAKIMOTO, 2006).  

Entre os baseados em ondas acústicas os mais utilizados são os sonares, sistema 

Short Based Line (SBL) e o sistema Ultra Short Based Line (USBL): 

- Sonares são sensores acústicos ativos, isto é, emitem um sinal acústico potente e 

recebem as reflexões desse sinal, refletidas nos objetos localizados nas proximidades, sendo 

possível determinar a direção e a distância em que se encontram; 

- SBL (Short Based Line) é um sensor considerado passivo, pois através de um 

receptor instalado no veículo, capta os sons emitidos por um conjunto de “faróis” acústicos 

instalados no fundo do mar e na embarcação de apoio. Conhecendo a velocidade de 

propagação do som e usando as diferenças entre os instantes de chegada do sinal, é possível 

determinar a distância e a posição do veículo; 

- USBL (Ultra Short Based Line) tem seu princípio de funcionamento similar ao 

do SBL, porém com um menor tempo de resposta e, ao invés de ser utilizado um conjunto de 

faróis acústicos, é utilizado apenas um no fundo do mar e na embarcação de apoio (WATSON 

et al., 2005). 

Dos sensores baseados em sistemas inerciais, atualmente são utilizados o 

acelerômetro e o giroscópio: 

- Os acelerômetros medem acelerações através de medidas de inércia de pequenas 

partículas móveis e, por integração, podem ser obtidas as velocidades lineares. 

- Aparelhos giroscópicos têm sido aplicados em sistemas de navegação, tanto para 

veículos aquáticos como para subaquáticos. As grandezas normalmente medidas são os 

ângulos de orientação do veículo e ou suas velocidades angulares (TRABUCO; TAVARES, 

2000). 

Apesar dos sensores inerciais e sensores baseados em sinais acústicos serem 

constantemente aplicados em veículos submersíveis não tripulados, existem algumas 

restrições que devem ser consideradas durante o projeto. Por exemplo, os sensores inerciais 

(acelerômetro e giroscópio), quando utilizados em aplicações com baixa aceleração e 

velocidade, normalmente não conseguem obter as medições de maneira precisa. Os sensores 

baseados em ondas sonoras, como o sonar, SBL e USBL, podem apresentar dificuldades na 

interpretação dos sinais quando o veículo fica muito próximo do objeto ou alvo a ser 
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inspecionado, devido ao grande número de problemas físicos relacionados com a propagação 

das ondas sonoras, como reflexão, refração e absorção em superfícies porosas (KONDO; 

URA, 2004). 

Outra solução como método de sensoriamento é a utilização da visão 

computacional, que tem grande potencial de aplicação em submersíveis não tripulados. As 

informações obtidas através do processamento das imagens captadas do ambiente podem 

auxiliar o operador no controle do veículo, evitando assim a fadiga e a falta de concentração 

após longos períodos de observação. Os sistemas de visão computacional não são sensíveis ao 

tempo de duração da missão (ORTIZ, et al. 2000; FAIRWEATHER; HODGETTS; GREIG, 

1997; FAN; BALASURIYA, 2000). 

Porém, a principal restrição do uso da visão computacional em veículo 

submersível não tripulado está relacionada com o campo de visão, que tem uma distância 

limitada devido às características da propagação da luz na água, dificultando a aquisição e 

reduzindo a qualidade das imagens (HORGAN; TOAL, 2006). Com o objetivo de minimizar 

essa limitação, atualmente estão sendo desenvolvidos métodos que possibilitem aumentar essa 

distância, além de permitir o cálculo da distância entre o veículo e um objeto alvo de maneira 

precisa (TETLOW, et al. 2004). 

Caccia (2004), Karras, Panagou e Kyriakopoulos (2006) propõem a utilização da 

visão combinando o uso de ponteiros de raio lasers, aumentando o alcance do campo de visão 

e provendo o veículo de informações sobre seu posicionamento em relação a uma estrutura ou 

objeto alvo. Através desta solução, o sistema se torna ativo, ou seja, não depende de sinais de 

outros sensores ou mecanismos externos, como o SBL e USBL. 

Outra questão importante em um sistema de visão computacional são as câmeras 

de vídeo. Normalmente, as mais empregadas são da tecnologia CCD, (Charge Coupled 

Device), Dispositivo de Carga Acoplada. O sensor CCD é uma matriz de elementos sensíveis 

à luz, montado sobre um chip, onde a luz captada é transformada num padrão de cargas 

elétricas. Esta tecnologia se baseia na varredura das linhas dessa matriz captadas pelo sensor. 

Após as imagens serem captadas, são lidas pelo computador, por meio de uma placa de 

captura de vídeo (GONZALES; WOODS, 2000). 

As principais características da tecnologia CCD que determinam a sua utilização 

são: 

- apresenta pouca geração de ruído; 
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- apresenta boa sensibilidade; 

- capta imagens de vídeo de alta qualidade e com rapidez; 

- permite um bom aproveitamento da área de exposição. 

A seguir, serão abordados alguns métodos de sensoriamento baseados em visão 

computacional com apenas uma câmera e também o uso do laser para auxílio do sistema para 

medições de distância e ângulos em relação a um objeto. 

 

 

1.2.3 Visão computacional aplicada aos veículos submersíveis não tripulados 

 

 

Trabalhos na área da visão, aplicados a veículos submersíveis não tripulados, 

apontam o uso de técnicas de processamento digital de imagens para navegação autônoma ou 

assistida.  

A navegação autônoma exige um sistema de controle, que possibilite o veículo 

navegar baseado nas informações extraídas das imagens processadas obtidas do ambiente.  

Já na navegação assistida, o resultado do processamento é uma imagem com uma 

melhor informação visual, destacando informações úteis, usadas para auxiliar o operador no 

controle do veículo durante as tarefas de inspeção (FAIRWEATHER; HODGETTS; GREIG, 

1997). 

Atualmente, os trabalhos desenvolvidos envolvendo o uso da visão computacional 

aplicada a veículos submersíveis não tripulados, focam principalmente cinco tipos de 

aplicações: intervenções e reparos, mosaico de imagens, posicionamento dinâmico, navegação 

e inspeções em cabos e dutos submarinos (HORGAN; TOAL, 2006). 

 

1.2.3.1 Intervenções e reparos 

 

 

As missões de intervenção e reparos, na maioria, envolvem: conexão e 

desconexão de componentes, construção e reparo, manutenção em cabos e dutos submarinos, 
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caça e desativação de minas e recuperação de munições. Algumas destas operações 

apresentam um alto nível de dificuldade, tornando-se problemas mais difíceis para serem 

resolvidos pela engenharia, se comparados às missões de análise e vistoria de áreas 

submersas.  

Para a execução de tarefas de intervenção e reparos, normalmente, o veículo deve 

ser equipado com braços articuláveis que podem manipular objetos durante as tarefas. Nesse 

caso, o sistema de visão contribui para o controle e posicionamento do veículo e dos braços 

articuláveis (HORGAN; TOAL, 2006).  

Poucos trabalhos podem ser encontrados nesse campo de pesquisa, sendo que um 

dos primeiros foi desenvolvido por Smith et al. (1994) em que, através da visão, o sistema 

controlava um braço manipulador. As imagens eram captadas através de uma câmera CCD e 

processadas. A forma dos objetos era reconhecida através da detecção de bordas. Uma vez 

reconhecido o alvo, a distância era dimensionada com o auxílio de um ponteiro de raio laser.  

Recentemente, foram desenvolvidos dois ROVs projetados para tarefas de 

intervenções, equipados com braços robóticos e sistema de visão para estimar seu 

posicionamento durante as tarefas: o SAUVIM (MARANI et al., 2006) e o ALIVE (EVANS 

et al, 2003). A Figura 1.2 mostra os braços robóticos articuláveis do SAUVIM.  

 

 
Figura 1.2 - O braços robóticos do SAUVIM (MARANI et al., 2006) 
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Embora as tarefas de intervenção sejam de difícil solução, esta área de pesquisa 

está em constante crescimento, vindo ao encontro da necessidade de viabilizar esse tipo de 

solução, evitando-se assim, pôr em risco a vida do ser humano, por exemplo, na tarefa de  

desarmamento de uma mina submarina (TOAL e FLANAGAN 2002, 2004).  

 

 

1.2.3.2 Mosaico de imagens 

 

 

As técnicas de mosaico de imagem baseiam-se em um processo de classificação 

das imagens captadas de cenários do fundo do mar, compondo um grande mapa, que 

representa a área a ser inspecionada. O mosaico de imagens pode ter outras aplicações como 

inspeção e localização de naufrágios e análise da fauna, flora e geografia do fundo do mar. 

Através do vídeo mosaico, é possível estimar o posicionamento do veículo durante a sua 

movimentação, pois o sistema armazena os quadros captados, compondo a imagem do 

ambiente que está sendo inspecionado. Normalmente, nesse tipo de aplicação, o veículo é 

provido de um sistema de visão que capta as imagens através de uma câmera CCD, a uma 

distância aproximada de 1 a 3 metros do fundo do mar (HORGAN; TOAL, 2006; MARKS et 

al. 1995; GARCIA et al. 2001; GRACIAS; NEIGHADARIPOUR, 2005). 

 

 

1.2.3.3 Posicionamento dinâmico 

 

 

Durante uma missão de inspeção, a manutenção do posicionamento de um veículo 

submersível não tripulado é importante, pois está sujeita a ações do meio, como exemplo, a 

correnteza. Esse problema também é conhecido como Station Keeping. Um sistema baseado 

em visão pode ser utilizado nesse tipo de aplicação, em que, através das imagens coletadas, é 

possível estimar o seu posicionamento (LEABOURNE, et al.,1997; HORGAN; TOAL 2006). 

Em Marks et al. (1994, 1995), Garcia et al. (2001), Cufi, et al. (2002), 

Negahdaripour e Horn (1987), Negahdaripour (1988) e Van Der Zwaan et al. (2002), a 

manutenção do posicionamento do veículo é baseada no método de mosaico de imagens, 
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estimando a movimentação do veículo através da identificação de marcos visuais 

reconhecíveis pelo sistema.  

Quando se utiliza marcos visuais reconhecíveis pelo sistema, alguns fatores 

podem influenciar no resultado do processamento das imagens, devendo se levar em 

consideração principalmente as limitações geradas pelas propriedades da água, como: 

reflexão, refração e atenuação, sendo necessário utilizar métodos de processamento de 

imagens, métodos de iluminação e câmeras específicas para garantir o posicionamento de um 

veículo submersível não tripulado, baseado nas informações obtidas por meio de um sistema 

de visão computacional. (BUSCARIOLLO, 2003).  

 

 

1.2.3.4 Navegação 

 

 

A navegação subaquática é muito importante durante uma tarefa de inspeção e é 

um problema estudado pela Engenharia. Algumas dificuldades podem ser encontradas na 

criação de um método eficiente para este fim, o que propicia o aparecimento de inúmeros 

trabalhos nesta área.  

Vários métodos aplicados a veículos que navegam no meio aéreo não podem ser 

aplicados aos submersíveis, como por exemplo, os baseados em GPS (Sistema de 

Posicionamento Geográfico). Para os veículos submersíveis, normalmente são utilizados 

sensores como o sonar, o acelerômetro, a visão computacional, entre outros. Nos últimos 

anos, vários trabalhos combinam o uso desses tipos de sensores, aliados à aplicação do Filtro 

de Kalman, para obter uma estimativa mais segura a ser utilizada para guiar o veículo 

(CONTE; PERDON; ZANOLI, 1995; HORGAN; TOAL, 2006). 

 

 

1.2.3.5 Inspeções de cabos e dutos submarinos 

 

A rede de cabos e dutos submarinos instalados tem aumentado nos últimos anos 

de acordo com a necessidade atual dos sistemas de telecomunicação e também das indústrias 

petrolíferas para o transporte de óleo e gás (HSU et al., 2000). 
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Embora os cabos e dutos submarinos possuam formas e cores bem definidas que 

ajudam a diferenciá-los dos demais objetos que formam o ambiente subaquático, essas 

características podem sofrer alterações pela ação do meio, podendo ser mascaradas pela lama, 

areia e flora do meio aquático, que tendem a cobrir parte do objeto, dificultando o trabalho de 

inspeção e a sua identificação pelo sistema de visão computacional. 

Quanto à coloração, esta tende a ser alterada pela corrosão e reações químicas ao 

longo do tempo. Portanto, os cabos e as tubulações subaquáticas devem passar por um 

programa de inspeção adequado, com um constante acompanhamento de suas condições de 

conservação e características, o que facilita a sua localização em futuras missões de inspeção 

(BALASURIYA; URA 2000). 

Após a localização do duto pelo operador de um veículo submersível não 

tripulado, são utilizados métodos para a detecção de bordas e, em seguida, através da 

Transformada de Hough encontram-se as principais retas da imagem, que representam os 

cabos ou dutos. Embora seja um algoritmo que exige um alto custo computacional, a 

vantagem da aplicação da Transformada de Hough, está na facilidade da localização de retas 

na imagem que representam o cabo ou duto a ser inspecionado e, além disso, garantem que, 

caso ocorra alguma descontinuidade da borda, esta possa ser restaurada, facilitando ao sistema 

de controle seguir o cabo ou duto durante a missão (MATSUMOTO; ITO 1995; 

BALASURIYA et al., 1997; BALASURIYA; URA, 1998).  

Ortiz et al (2002) determinam a área da imagem a ser processada, eliminando-se 

informações que não contribuem para o sistema, mantendo-se apenas uma região de interesse. 

Para a correção do erro gerado entre a trajetória real e a calculada, propõem a utilização do 

Filtro de Kalman, reduzindo-se o tempo de processamento e aumentando a precisão de 

sistema de controle.  

 

 

1.2.4 Visão computacional utilizando uma câmera e lasers 

 

 

A palavra laser é originada das iniciais de light amplification by stimulated 

emission of radiation (amplificação da luz por emissão estimulada de radiação). Sua teoria de 

funcionamento é baseada na emissão estimulada de radiação, prevista por Albert Einstein em 
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1916, quando idealizou o funcionamento de um dispositivo chamado maser, sigla em inglês, 

de amplificação de microondas por emissão estimulada de radiação, similar ao laser, mas que 

emite microondas no lugar de luz visível. Essa teoria ficou esquecida até 1953, quando 

Charles Hard Townes, James P. Gordon e Herbert J. Zeiger produziram o primeiro maser. Em 

1958, Townes e Arthur Leonard realizaram vários experimentos, alcançando grande progresso 

na direção de produzirem o primeiro laser. Baseado nesses resultados, Theodore Maiman, em 

1960, criou o primeiro laser na Universidade Stanford, Estados Unidos (BAGNATO, 2005).  

O feixe colimado e a coerência são as principais características da luz do laser, 

que atualmente viabilizam o seu uso como um excelente elemento para alinhamento e medida. 

Na indústria bélica, o laser é utilizado como elemento para mira e guiamento de mísseis 

(BAGNATO, 2005). 

Na área naval, o laser também tem sido aplicado em sistemas de visão 

computacional de ROVs, criando marcos visuais artificiais, a partir do próprio veículo 

(CACCIA, 2004). O laser pode ser usado também em sistemas de posicionamento dinâmico 

para embarcações de apoio a plataformas marítimas, também conhecidos como Fanbeam. 

Primeiramente, o sistema é utilizado para posicionar a embarcação próxima à plataforma, 

podendo mensurar a distância de até 1.000 m com um erro médio de 10 cm. Após atingir a 

posição desejada, o sistema é realimentado, para manter o posicionamento da embarcação em 

relação à plataforma (PONTES, 2008). 

O interesse em utilizar a visão computacional combinada com o laser como um 

método de sensoriamento para veículos submersíveis não tripulados, tem crescido nos últimos 

anos devido a sua simplicidade e baixo custo.  

Com dois ponteiros de lasers, uma câmera CCD e um sistema de visão 

computacional, utilizando o método de triangulação, pode-se obter as distâncias bem como o 

ângulo do veículo em relação a um alvo (KARRAS; PANAGOU; KYRIAKOPOULOS, 

2006; DAVIS, 2001; CHEN, 2001; CZAJEWSKI e SLUZEK, 1999). Esse arranjo ainda 

permite estimar a dimensão de um determinado objeto (KONDO; SHOCHEOL; URA, 2001; 

KONDO; URA, 2004). Além disso, se forem empregados quatro ponteiros de lasers pode se 

obter informações envolvendo o plano tridimensional (PILGRIM et al., 2000; CACCIA, 

2002, 2003, 2004, 2006). 

A Figura 1.3 ilustra o arranjo utilizado por Caccia, (2003, 2004, 2006), batizado 

como “sensor ótico de triangulação”, que consiste em uma câmera de vídeo montada no 
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centro de um painel e quatro lasers vermelhos fixos um em cada canto. O sistema mede a 

distância entre o veículo e o fundo do mar e é eficiente para determinar as variações angulares 

do veículo, mensurando o tamanho dos objetos naturais ou artificiais encontrados, estimando 

o posicionamento do veículo por meio do processamento da imagem dos pontos dos lasers 

capturados pela câmera. 

 

Figura 1.3 - Sensor óptico baseado na triangulação a laser (Caccia, 2006) 
 
 

Nas inspeções de colunas e pilares, os lasers podem ser úteis para manter o 

veículo no centro dessas estruturas. Na Figura 1.4, é mostrada uma possível operação de um 

veículo em torno de uma coluna: se os dois lasers apontarem na superfície da coluna pode-se 

utilizar uma determinada lógica de controle para posicionar o veículo. Se porventura, o raio 

laser de um dos ponteiros não se refletir na coluna, pode-se adotar outra lógica para tentar 

centrar o veículo em relação à estrutura (KONDO; SONCHEOL; URA, 2001). 

 
Figura 1.4 - Aplicação dos ponteiros laser para a orientação do veículo em relação a um pilar (KONDO; 

SONCHEOL; URA, 2001)  
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Todos os trabalhos descritos até agora utilizam um ou mais lasers combinados e 

em todos os casos são utilizadas lentes colimadoras que formam um raio de laser, cuja sua 

projeção forma um ponto, no plano do objeto alvo. O sistema de processamento de imagens 

utiliza o ponto gerado como um marco visual reconhecível, fornecendo informações 

necessárias para o sistema medir a distância, ângulo de posicionamento, velocidade de 

deslocamento ou até mensurar o tamanho do objeto alvo. 

Outro modo de utilização combina o uso de lentes colimadoras que, ao invés de 

formar apenas um ponto, formam um feixe projetando um traço sobre o objeto alvo 

(TETLOW et al., 2004; CHOTIROS et al., 2007). É também possível estudar as deformações 

e rugosidades do fundo do oceano em missões de batimetria. Os lasers foram instalados no 

veículo de forma que, ao navegar próximo ao fundo do oceano, suas projeções formam seis 

traços de aproximadamente 0,5 m, como ilustra a Figura 1.5.  

 

 

Figura 1.5 - Ilustração do esquema da câmera e lasers (CHOTIROS et al., 2007) 
 

 

Além do número e disposição dos ponteiros de lasers a serem utilizados, a sua 

potência e o seu comprimento de onda (cor) podem influenciar no resultado do processamento 

e, por conseqüência na distância de atuação. O custo também varia, sendo os lasers azuis os 

mais caros, seguidos pelos verdes. Os vermelhos são os mais baratos e mais fáceis de serem 

encontrados no mercado (DAVIS, 2001; HANAI, 2003). 
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Os lasers mais utilizados em sistemas de visão aplicados a veículos submersíveis 

não tripulados são os vermelhos, que operam entre as freqüências de 633 a 680 nm e os 

verdes que operam na freqüência de 532 nm do espectro de luz visível. Normalmente, a faixa 

de comprimento de ondas do vermelho apresenta maior atenuação da energia luminosa, 

quando aplicada em meios subaquáticos, limitando a distância de aplicação. Embora a faixa 

espectral dos verdes apresente maior reflexão, estes sofrem menor atenuação da energia 

luminosa, sendo em alguns casos mais indicados do que os vermelhos (HANAI, et al 2003). 

 

 

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO 

 

 

Conforme relatado anteriormente, está havendo um esforço dos pesquisadores da 

Faculdade de Tecnologia de Jaú para projetar um veículo submersível para operar em 

ambientes fluviais, o VSNT – Jaú II. A finalidade desse veículo é efetuar inspeções em 

estruturas submersas de pontes e também nas paredes de barragens ao longo da hidrovia 

Tietê-Paraná. Nessas operações, é desejável efetuar um controle autônomo do veículo, através 

de um sistema de posicionamento dinâmico, para garantir a qualidade das inspeções e também 

facilitar a própria operação.  

Este trabalho concentra-se na utilização de um sistema de visão computacional 

acoplado a marcos visuais artificiais gerados através de raio laser para a determinação de 

distâncias. Seus objetivos são: 

a) Indicar limites para sua utilização, como sensor de distância, em ambientes não 

estruturados e no meio subaquático, considerando-se o comprimento de onda do laser, nível 

de luminosidade, turbidez da água e distância. 

b) Projetar e implantar um sistema de posicionamento dinâmico baseado em um 

sistema de visão computacional em conjunto com ponteiros de raio laser.  

Para atingir estes objetivos, o trabalho foi desenvolvido adotando-se a seguinte 

metodologia: 

a) Avaliação experimental dos problemas e dificuldades na aquisição, 

processamento e extração de informações de imagens utilizando-se um sistema baseado em 
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uma câmera e lasers com diferentes comprimentos de onda, em ambiente aéreo e subaquático 

com diferentes índices de turbidez, nível de luminosidade e distância. 

b) Desenvolvimento de um sistema de visão computacional, composto de uma 

câmera e um arranjo de lasers para a determinação de distâncias e ângulos do veículo em 

relação a um alvo. 

c) Desenvolvimento de um sistema de controle para o posicionamento dinâmico 

no plano horizontal, baseado nas informações obtidas através da visão e do arranjo de lasers. 

Para projetar o controlador, será utilizado o espaço de estados e será aplicado o Filtro de 

Kalman Estendido para eliminar os ruídos de medida e do processo e estimar a posição e a 

velocidade. 

d) Embora a motivação do trabalho tenha sido a aplicação do controle no veículo 

VSNT – Jaú II, por motivos de força maior, ele não foi concluído a tempo. Dessa forma, a 

averiguação experimental do sistema de posicionamento dinâmico com visão computacional e 

raio laser, foi efetuada em um modelo de um veículo de superfície já existente no laboratório 

do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo. Primeiramente, os desempenhos do Filtro de Kalman e do controlador serão 

avaliados por meio de simulação numérica e os resultados auxiliarão na determinação do 

conjunto de ensaios a serem realizados.  

 

 

1.4 DELINEAMENTO DO TRABALHO 

 

 

No capítulo 2, serão descritos os fundamentos teóricos utilizados neste trabalho, 

os principais modos de sensoriamento para veículos subaquáticos e, dentre eles, a visão 

computacional utilizada em conjunto com ponteiros de raio laser. Serão abordadas as 

dificuldades e restrições na aquisição e processamento das imagens subaquáticas. Será 

descrito também os métodos utilizados, a modelagem matemática de um veículo aquático para 

o plano horizontal, o Filtro de Kalman Estendido, a proposta do controlador para o sistema de 

posicionamento dinâmico, e a equação para alocação de empuxo dos propulsores. 

No capítulo 3, serão descritos os materiais utilizados e os experimentos realizados 

para medir distância e ângulo, usando visão computacional com uma câmera e em conjunto 
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com ponteiros de raio laser no meio aéreo e subaquático e também serão apresentados os 

resultados obtidos nas diversas situações experimentadas.  

No capítulo 4, será apresentado o modelo de navio utilizado neste trabalho, o 

aparato e os procedimentos experimentais utilizados durantes os ensaios realizados para 

avaliar o sistema de posicionamento dinâmico proposto, bem como os resultados obtidos, por 

meio de simulação numérica, comparada aos resultados dos ensaios. 

O capítulo 5 é composto pelas considerações finais, ou seja, as conclusões e 

perspectivas de trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

 

Neste capítulo, são apresentados os fundamentos teóricos para a aplicação da 

visão computacional e conjunto com ponteiros laser como sensor de posição. Além disso, 

como o objetivo final é a aplicação deste método de sensoriamento em um sistema de 

posicionamento dinâmico, será apresentada também a modelagem matemática de um veículo 

no plano horizontal bem como a lei de controle. Como esta última é baseada na realimentação 

de estado e há ruídos no processo de medição, bem como na dinâmica do veículo, é descrito 

sucintamente o Filtro de Kalman Estendido utilizado para estimar o vetor de estado do 

sistema.    

 

 

2.2 SENSORIAMENTO ATRAVÉS DA VISÃO COMPUTACIONAL 

 

 

O método de sensoriamento mais simples, usando a técnica da visão 

computacional, é utilizando uma única câmera, também conhecido como visão mono. Porém, 

este tipo de solução tem uso limitado em sistemas de controle, pois não permite determinar o 

ângulo do veículo em relação a um alvo. No entanto, acoplando a esta câmera, ponteiros 

lasers para criar marcos visuais artificiais, pode se obter sinais de posição e ângulo para o 

sistema de controle do veículo (WANG et al. 2001) (KARRAS e KYRIAKOPOULOS, 

2007). 

 

 

2.2.1 Detecção de deslocamentos através de um sistema de visão mono 

 

 

Um sistema de visão composto por uma única câmera permite identificar os 

deslocamentos relativos lineares entre a câmera e o objeto alvo, não sendo possível detectar o 
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ângulo relativo entre o plano da câmera e o da imagem. Para o sistema ser capaz de medir os 

deslocamentos em relação a um objeto ou alvo, o robô deve estar inserido em um ambiente 

estruturado, ou seja, as dimensões e características dos objetos devem ser bem conhecidas, 

possibilitando o reconhecimento dos deslocamentos, por meio da contagem dos pixels que 

compõem a imagem do objeto ou sua borda. 

Após a aquisição da imagem pela câmera, as propriedades dos objetos, tais como, 

o seu formato geométrico e a sua cor, podem ser detectadas através de técnicas de 

processamento de imagens e, dependendo do fim a que se destina e para que sejam obtidos os 

resultados desejados, é necessário que a estratégia seja eficiente (GONZALES; WOODS, 

2000). 

Uma das soluções utilizadas em um sistema de visão computacional composto por 

apenas uma câmera para medir deslocamentos de um veículo no plano horizontal, 

considerando-se os movimentos de avanço e deriva, consiste na inserção de marcos visuais 

reconhecíveis pelo sistema no ambiente a ser inspecionado. A Figura 2.1 ilustra um exemplo 

de marco visual artificial, um quadrado de 130 x 130 mm. 

 

 
Figura 2.1 - Marco visual artificial 
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Neste caso, o sistema de visão deve ser capaz de realizar o seu reconhecimento 

através de técnicas de processamento de imagens. A Figura 2.2 mostra o resultado do 

processamento através da técnica de limiarização, baseada nas diferenças das tonalidades do 

objeto e do fundo, permitindo que a imagem seja segmentada, o que é importante para o seu 

reconhecimento. Essas técnicas de processamento de imagens são apresentadas com maiores 

detalhes no Apêndice A. 

Uma vez que a imagem está segmentada, é possível extrair as informações das 

coordenadas dos segmentos de retas que representam as extremidades do marco visual. No 

espaço da imagem e através da sua média aritmética, pode ser localizado o ponto central da 

imagem, ou seja, o centróide do marco visual a ser utilizado como referência durante a 

movimentação do veículo. 

 

 

Figura 2.2 - Imagem do marco visual artificial segmentado através da limiarização 

  

Os movimentos de aproximação e recuo são calculados através da distância entre 

os pixels das bordas do quadrado, pois, quando aproximamos a câmera em relação ao objeto, 

a distância entre as bordas aumenta e, quando afastamos, esta distância diminui. É importante 

salientar que o veículo deve estar posicionado perpendicularmente ao plano do objeto. 
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Uma vez obtidas as coordenadas dos pixels que formam as bordas do marco 

visual, é possível determinar a distância através de:  

 

Lp
i

D D
a i Lp

=
 
  
 

      (2.1) 

 

onde:  

D
a

é a distância calculada; 

D
i
é a distância inicial, informada no início do processo; 

Lp
i
 é largura inicial do objeto ou marco visual em pixels;  

Lp  é largura do objeto em pixels calculada durante o processamento.  

 

Convém destacar que a única informação necessária para o processamento da 

distância através da eq. (2.1) é a distância inicial. 

O deslocamento lateral pode ser calculado através da variação da coordenada do 

pixel, que representa o centróide do marco visual, matematicamente representado por: 

  

( )
L

o
V P P

d i a Lp
i

= −
 
 
 
 

     (2.2) 

 

onde: 

V
d

 é a variação do deslocamento lateral; 

P
i
 é a coordenada do pixel do centróide no início do processo de medição;  

P
a

 é a coordenada do pixel do centróide calculada após a movimentação; 

L
o

 é a largura do objeto ou marco visual.  
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Portanto, a distância 
a

D  e 
d

V  permitem definir as coordenadas no eixo cartesiano, 

uma vez definida apropriadamente a sua origem. Se houver marcos visuais verticais no objeto, 

é possível também calcular as variações das coordenadas no eixo vertical. 

As vantagens desse método estão concentradas na sua simplicidade, baixo custo 

computacional e dos equipamentos, que se resume a apenas uma câmera e um 

microcomputador.  

A limitação do método reside no fato de que o sistema não é sensível aos 

movimentos de rotação e informações em 3D por possuir apenas uma câmera (CACCIA, 

2003). 

A precisão do sistema depende das características da câmera, principalmente da 

sua resolução. Devem ser tratados também outros problemas que podem afetar o resultado do 

processamento, como as distorções causadas pela lente, conhecidas como efeito barril e 

almofada (THORMÄHLEN; BROZIO; WASSERMANN, 2003). 

 

 

2.2.2 Laser 

 

 

A aplicação do sistema de visão mono é limitada para ser usada como sensor de 

posição. No entanto, ele pode ser aprimorado se forem inseridos novos marcos visuais de tal 

modo que os deslocamentos possam ser medidos independentemente do conhecimento da 

posição inicial e do ângulo relativo entre o veículo e o objeto alvo.  

Um dos procedimentos para isso é dotar o sistema de visão com lasers para que a 

incidência dos seus raios no alvo crie marcos visuais reconhecíveis pelo sistema.  

Funcionando como uma fonte de luz com características únicas, o laser possui 

propriedades especiais que o tornam um excelente instrumento de uso científico. As principais 

características que permitem a sua utilização nestas situações são (AMORIM, 2006): 

1- a luz do laser é monocromática, ou seja, tem uma só cor ou comprimento de 

onda, enquanto uma fonte de luz incandescente é formada por vários comprimentos de ondas;  

2- a potência do feixe laser pode ser muito grande, ao contrário das fontes de luz 

convencionais, chegando a ordens de terawatt (1012 W);  
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3- o feixe resultante é colimado, ou seja, propaga-se na mesma direção, havendo 

um mínimo de divergência. Esta característica é extremamente importante para a aplicação 

num sistema de visão computacional;  

4- a luz laser é coerente. Isto ocorre porque as diferentes porções sucessivas de 

uma mesma onda luminosa oscilam para cima e para baixo de forma sincronizada. 

Mais informações sobre o funcionamento dos diferentes tipos de laser são 

apresentadas no Apêndice B. 

Existem tipos de lasers destinados a tipos diferentes de aplicações. O material 

gerador do laser pode ser sólido, gasoso, líquido ou semicondutor.  

Os lasers semicondutores, também chamados de lasers de diodo, normalmente 

possuem pequena dimensão, consumem pouca energia e, portanto, baixa potência. 

Atualmente, são utilizados principalmente nos modernos apontadores a laser de bolso. Esses 

lasers costumam emitir um raio de luz com comprimentos de onda que variam entre 470 nm e 

680 nm (WESCHLER, 2000).  

A faixa de comprimento de onda para os lasers vermelhos compreende um 

intervalo entre 635 nm e 680 nm. Já os verdes são estabelecidos na faixa de 532 nm e os azuis 

na de 473 nm. 

 

 

2.2.2.1 Aplicação de laser para cálculo de distâncias  

 

 

Os métodos de sensoriamento mais utilizados para medir distância, baseados em 

um sistema a laser, são o método Time-of-flight (tempo de trajetória) e o método da 

triangulação.  

O método Time-of-flight baseia-se na medição da diferença de tempo entre a 

emissão e recepção do raio, cujo esquema é mostrado na Figura 2.3. A unidade consiste em 

um emissor de raio laser e um receptor que capta o raio refletido no alvo, até onde se deseja 

medir a distância (KABAYAMA, 1999). A distância é calculada como: 
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1
. .

2
D c t= ∆                                                                 (2.3) 

onde: 

D é a distância; 

c é a velocidade da luz (c = 300x10
3
 km/s); 

t∆  é o intervalo de tempo que o sinal leva ao sair do transmissor e retornar ao 

receptor. 

 

Figura 2.3 - Esquema do cálculo da distância através do tempo de resposta 

 

Os sistemas baseados no método da triangulação utilizam pelo menos um emissor 

de raio laser e uma câmera para capturar a posição do ponto de laser projetado no objeto. Por 

meio da semelhança entre triângulos, é possível determinar a distância da câmera até o objeto. 

Este método será abordado com mais detalhes, pois foi o escolhido para o desenvolvimento 

deste trabalho. 

 

 

2.2.2.2 Detecção de movimento e distância através da triangulação a laser 

 

 

O método para o cálculo da distância por triangulação a laser baseia-se no 

princípio da semelhança de triângulos (CHEN, 2001). Um ou mais ponteiros de laser emitem 

um raio e, ao incidirem em um obstáculo, seu reflexo é captado pela câmera e o ponto 

formado é utilizado para cálculo da distância. 
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Conforme ilustra a Figura 2.4a, quando o conjunto formado entre câmera e laser 

se afasta do alvo, o ponto do laser representado pelo símbolo vermelho se aproxima do centro 

do campo de visão, representado pelo símbolo preto. Na Figura 2.4b, ao se aproximar do alvo, 

o ponto se afasta do centro, aproximando-se da borda da imagem. Através desta variação do 

pixel é possível medir a distância (DAVIS, 2001). 

 

Figura 2.4a - Câmera afastada do alvo                                  Figura 2.4b - Câmera aproximada do alvo 

 

A Figura 2.5 mostra o esquema proposto para o método da triangulação, 

ilustrando o campo de visão da câmera, a área de projeção no plano da imagem e o efeito do 

raio laser gerado a partir de um ponteiro posicionado paralelamente à câmera CCD, ao ser 

projetado e refletido pelo objeto. 

 

Figura 2.5 - Esquema do sistema de detecção de distância através da triangulação baseado em um ponto 
de laser e uma câmera (CHEN, 2001) 
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Por semelhança de triângulos, tem-se: 

 

2

R
P

b

f d

−

=        (2.4) 

onde: 

f é a distância focal; 

b é a distância entre o eixo central do laser e o eixo central da câmera; 

R é a resolução da câmera; 

P é a coordenada que representa o centro do ponto do laser refletido; 

d é a distância entre a câmera e o objeto alvo. 

 

A distância desejada é então obtida por: 
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2
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=

−
      (2.5) 

 

Segundo Chen (2001), a distância focal f é uma informação que normalmente não 

é dada ou não é precisa para câmeras comuns adquiridas no mercado. Se este for o caso, 

podem se efetuar ensaios de calibração para obter a distância focal utilizando a eq (2.5). 

Alternativamente, a distância pode ser calculada por: 

 

(2 ) tan
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d
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onde:  
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θ =         
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Para o cálculo da distância, o método da triangulação utiliza a coordenada de 

apenas um pixel. No entanto, na prática, quando o raio de laser incide sobre o obstáculo, este é 

refletido e captado pelo sensor CCD da câmera. Normalmente, são iluminados vários pixels 

ao mesmo tempo, como pode ser observado na Figura 2.6. Dessa forma, é necessário utilizar 

um algoritmo para detectar a coordenada que representa o centróide do ponto do laser. 

Existem alguns métodos aplicados para essa finalidade, tais como prova de curva quadrática, 

interpolação quadrática de duas dimensões e centro de iluminação (CHEN, 2001). 

Este último é baseado na média ponderada entre as coordenadas e a intensidade 

dos pixels que formam o ponto do laser. Após a imagem ser captada, o ponto de laser é 

segmentado através do método da limiarização, em que somente os pixels com maior 

intensidade de iluminação são segmentados. E, depois, através da média ponderada das 

coordenadas dos pixels vizinhos e de acordo com a intensidade da iluminação de cada um, é 

encontrado o pixel mais significativo que é considerado como o centróide do ponto do laser 

(CHEN; LEE, 2000). 

 

 

Figura 2.6 - Área da imagem iluminada pelo raio laser (CHEN; LEE, 2000) 

 
 

Neste trabalho, a localização do centróide do ponto do laser foi baseada no 

método do centro de iluminação e adotou-se os seguintes passos: 

1- conversão da imagem colorida em tons de cinza;  

2- limiarização da imagem, segmentando os pontos de maior intensidade, 

formados pela incidência dos lasers; 

3-  localização do centróide através da média ponderada dos pixels do ponto do 

laser. 
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A Figura 2.7a mostra dois pontos segmentados que representam os pontos dos 

lasers projetados no alvo. A Figura 2.7b é a ampliação de um dos pontos, ilustrando que ao 

mesmo tempo existem vários pixels segmentados. 

 

Figura 2.7 - Imagem binarizada com dois pontos segmentados e a ampliação de um ponto 

 

O cálculo do centróide é dado por: 
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onde: 

Xc e Yc representam, respectivamente, a coordenada central do ponto de laser nos 

eixos X e Y da imagem; 

Iij representa a intensidade da iluminação no pixel P(xi,yj); 

X> e Y> são as maiores coordenadas de X, Y no ponto segmentado; 

X< e Y< são as menores coordenadas de X, Y no ponto segmentado na imagem. 
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2.2.2.3 Detecção de inclinações através da triangulação a laser 

 

 

Quando o arranjo do sistema de visão possui dois lasers paralelos à câmera, é 

possível prover o sistema da capacidade de medir, além da distância, a inclinação do veículo 

em relação a um objeto (KONDO; URA, 2004). 

A Figura 2.8 mostra a ilustração de um veículo submersível inclinado em relação 

a um plano (parede) e à projeção dos lasers nesse plano. 

 

Figura 2.8 - Esquema para cálculo do ângulo de ataque da câmera em relação à parede 
(KONDO;URA,2004) 

 
 

As distâncias 1d  e 2d  são obtidas pela eq. (2.6) e o cálculo da inclinação é dado 

por: 

 

1 2arctan
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b
α

−
=

 
 
 

     (2.9) 

 
 

onde: 

 

1d  é a distância do primeiro laser até a parede; 
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2d  é a distância do segundo laser até a parede; 

b é a distância entre o eixo central da câmera e o raio do laser 1 ou 2; 

α  é o ângulo da câmera em relação à parede. 

 

Para o cálculo da distância através do método da triangulação, devem ser levados 

em consideração alguns fatores que podem distorcer o ponto de laser na imagem e por 

conseqüência, influenciar no resultado do sistema (CHEN; LEE, 2000; CHEN, 2001). Estes 

fatores serão abordados a seguir. 

 

 

2.2.2.4 Limitações do uso do método da triangulação 
 

 

Segundo Chen e Lee (2000), quando utilizamos o método da triangulação imerso 

em um ambiente subaquático, são necessárias adequações para que o sistema consiga medir a 

distância de forma correta. 

 

Os principais fatores que causam distorções são: 

 

- Distorções na imagem geradas por irregularidades e características de lentes 

utilizadas em câmeras CCD, também conhecidos como “efeito barril e almofada”; 

- Distorções geradas pela refração; 

- Reflexão da energia luminosa; 

- Absorção da energia luminosa. 

 

É necessário ajustar os parâmetros para a captação, através de métodos de 

calibração que minimizem as distorções e por conseqüência, minimizando-se o erro (CHEN; 

LEE 2000; CHEN, 2001; CACCIA, 2002, 2003, 2004). 

Os efeitos barril e almofada são distorções causadas pelas propriedades e 

características da lente e distância focal da câmera. Algumas câmeras digitais possuem 
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algoritmos de correção de fábrica, porém seus preços são altos. As câmeras analógicas, que 

são facilmente encontradas no mercado a um preço relativamente baixo, normalmente não 

possuem essa correção, resultando na captação de imagens distorcidas, podendo causar erros 

significativos no resultado do processamento da imagem. Esse efeito pode ser corrigido 

através de um algoritmo de processamento, porém com aumento no custo computacional. 

Para este trabalho foi utilizado o método da correção radial, baseado em um polinômio de 

segundo grau que é apresentado no Apêndice C (GRIBBON; JOHNSTON; BAILEY, 2003). 

Com relação aos problemas gerados pelos efeitos de refração, reflexão e absorção 

da energia luminosa, é necessário conhecer algumas características do comportamento da 

propagação da luz na água e os efeitos que causam no sistema de captação da imagem. 

 

 

2.2.3 Propagação da luz na água 

 

 

As imagens captadas em ambientes subaquáticos, em especial ambientes fluviais, 

normalmente são de baixa qualidade. Isto é, possuem baixo contraste e não uniformidade da 

iluminação, dificultando a sua visualização durante uma missão de inspeção visual. Partículas 

em suspensão, absorção e dispersão da luz são problemas encontrados em ambientes 

subaquáticos que danificam as informações úteis das imagens adquiridas. Portanto, o emprego 

de técnicas de processamento digital de imagens para melhorar a informação visual, se 

apresentam como uma importante ferramenta para auxílio do operador no controle do veículo 

(XU; NEGAHDARIPOUR, 1999). 

A água absorve parte do espectro visível da luz causando diminuição da 

iluminação. O restante se dispersa refletindo nas partículas em suspensão, reduzindo o 

contraste da imagem. Esses problemas podem causar a não uniformidade da iluminação, o que 

resulta em uma imagem com áreas mais brilhantes que outras, baixo contraste e borramento, 

fatores que podem interferir durante o processamento destas imagens (ORTIZ et al, 2002; 

BALASURIYA et al, 1997). 

Os principais fenômenos são: refração, reflexão e absorção da energia luminosa 

ou radiação eletromagnética da luz. 
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2.2.3.1 Refração 

 

 

A maior velocidade alcançada pela luz, é 299.792 km/s (no vácuo). Ao penetrar 

em qualquer outro meio, a velocidade da luz será menor. A refração da luz é o fenômeno pelo 

qual a luz varia sua velocidade ao passar de um meio para outro. O índice de refração 

absoluto (ou índice de refringência absoluto) de um meio penetrado pela luz é dado por:  

 

n= c/v         (2.10) 

 

onde:  

c é a velocidade da luz no vácuo; 

v é a velocidade da luz ao passar de um meio para outro; 

n é o índice de refração. 

No geral, n depende do comprimento de onda da luz incidente. 

 

Como será observado neste trabalho, o índice de refração da luz na água 

influencia diretamente nos resultados do processamento de imagens em um sistema de visão, 

principalmente quando se utiliza uma fonte de luz direcional, como o laser, devendo haver 

ajustes para a correta localização do centróide do ponto do laser projetado no objeto.  

 

 

2.2.3.2 Reflexão 

 

 

A reflexão é um fenômeno também conhecido como espalhamento, que ocorre 

quando um feixe de luz incide na superfície de um material, fazendo com que parte da luz se 

espalhe. A quantidade de luz refletida pelos objetos depende de seu índice de refletância e 

pode variar de 0 a 1, sendo 0 absorção total e 1 reflexão total. Este índice depende diretamente 

das características dos objetos, como exemplo, a sua cor. Objetos com cores claras possuem 
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um índice de refletância maior que objetos de cores escuras e são dependentes do espectro de 

luz visível. De tal forma que refletem, por exemplo, apenas o vermelho ou o verde. Como 

exemplo, uma parede branca possui um índice de refletância de 0,8. Já um veludo preto tem 

um índice de refletância de 0,01 (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999).  

Neste caso, esta propriedade é importante para um sistema de visão, pois 

dependendo da cor do objeto ou superfície a ser inspecionada, deve ser utilizada uma fonte de 

luz ou método de iluminação específico.  

 

 

 

2.2.3.3. Absorção da luz 

 

 

A aquisição de uma imagem depende da quantidade de luz incidente na cena e da 

quantidade de luz refletida pelos objetos da cena. 

Quando a luz incidente na cena ou radiação eletromagnética atravessa um meio 

absorvente, os fótons irão interagir com os materiais orgânicos e inorgânicos presentes no 

meio (átomos, íons ou moléculas). Como resultado dessa interação, fótons serão absorvidos, 

passando a existir uma diferença entre a intensidade da luz antes e após a interação com o 

meio. 

Se o fluxo luminoso 0
( )λΦ  incide em um material absorvente de espessura 

homogênea L , o fluxo ( )
L

λΦ  emergente do material, por transmissão, é dado por:  

 

0( )  ( ) exp(- )L k Lλλ λΦ = Φ                                                     (2.11) 

onde:       kλ é o coeficiente de absorção. 

 

A Eq. (2.11) é conhecida como lei de Buggert-Lambert. A dimensão de kλ é [L]-1 

e geralmente é dada em (m-1). 
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Em resumo, há um decaimento exponencial do fluxo luminoso quando a luz 

atravessa uma matéria. Este decaimento depende do coeficiente de absorção que, por sua vez, 

depende do material e também do comprimento da onda da luz.  

No caso da água, um fator que influencia diretamente a absorção da energia 

luminosa é o índice de turbidez, que é a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar 

certa quantidade de água com presença de partículas em suspensão, compostas por matérias 

sólidas, orgânicas e inorgânicas. Essa medição pode ser feita utilizando-se um turbidímetro e 

os valores são expressos, normalmente, em Unidades Nefelométricas de Turbidez – UNT. 

(RUDORFF, et al. 2007). 

Em ambientes fluviais, os coeficientes de absorção e espalhamento da energia 

luminosa também variam de acordo com a natureza, tamanho e forma das partículas em 

suspensão. 

Em rios, a origem dessas partículas pode ser do solo, quando não há mata ciliar; a 

mineração, quando há retirada de areia ou exploração de argila; o esgoto das indústrias ou 

doméstico lançado no manancial sem tratamento. 

Em lagos, lagoas, açudes e represas as amostras de água apresentam, em geral, 

menor índice de turbidez, quando comparado ao dos rios. Porém, isso é variável em função 

dos ventos e das ondas que, em águas rasas, podem remover os sedimentos do fundo. 

Normalmente, após uma chuva forte, as águas dos mananciais de superfície ficam 

turvas, graças ao carregamento dos sedimentos das margens pela enxurrada. Os solos 

argilosos e as águas em movimentação ocasionam a turbidez (RUDORFF,et al. 2007). 

A Tabela 2.1 apresenta alguns índices de turbidez de rios e lagos brasileiros e 

pode se observar que, quanto maior o índice de turbidez menor a distância limite de 

visualização de objetos, estruturas, fauna e flora subaquática. 

Tabela 2.1 - Índice de turbidez da água em alguns rios e lagoas (RUDORFF,et al. 2007) adaptada pelo 
autor 

 
Rio Amazonas 

Boca do 

Surubim-Açu 

Lago 

Curumuru 
Rio Tapajós 

Rio Jacaré 

Pepira 

Índice de 

Turbidez (UNT) 
66,10 22,30 6,30 2,40 22,52 

Distância de 

visualização(m) 
0,30 0,70 1,10 2,9 0,70 
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As limitações da propagação da luz em ambientes subaquáticos têm sido alvo de 

constantes estudos e devem ser levadas em consideração na concepção e desenvolvimento de 

sistemas de aquisição de imagem (AUSTER et al,. 1998). 

No trabalho de Chu et al (1992), os autores mediram o coeficiente de absorção da 

energia para águas com baixo índice de turbidez, de acordo com o comprimento de onda da 

luz visível. O gráfico de absorção da energia luminosa versus o comprimento de onda, a 

Figura 2.9, apresenta os resultados do trabalho. Nota-se que o menor coeficiente de absorção 

está localizado próximo ao comprimento de onda de 460 nm e aumenta consideravelmente a 

partir de 550 nm. 

 

Atenuação da energia luminosa na água limpa
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Figura 2.9 - Gráfico com coeficiente de absorção X comprimento de onda 

 

Nos oceanos, a atenuação da energia luminosa, como pode se observar através da 

Figura 2.10, pode ter comportamentos diferentes, de acordo com o nível de turbidez e 

coloração da água. O coeficiente de absorção pode variar de acordo com o espectro visível da 

energia luminosa, apresentando coeficientes diferentes para águas oceânicas profundas, águas 

costeiras e baías. 
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Atenuação da energia luminosa no oceano
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Figura 2.10 - Gráfico apresentando o coeficiente de absorção da energia luminosa para águas profundas, 

costeiras e baías (WALTZ A., 1992). 
  

 

Na Figura 2.10, observa-se que para águas profundas do oceano, a faixa espectral 

que possui menor coeficiente de absorção da energia luminosa está compreendida entre 470 

nm e 550 nm, que correspondem à faixa do azul e verde, respectivamente. Já em águas 

costeiras, ocorre um aumento do coeficiente de absorção em todo o espectro de luz visível. 

Em baías, além do aumento do coeficiente em todo espectro de luz visível, a faixa do azul 

apresenta um maior coeficiente comparado com as condições anteriores. A faixa do verde em 

todas as situações apresentadas tem um menor coeficiente de absorção, podendo ser o mais 

indicado para esses tipos de ambientes subaquáticos (WALTZ A., 1992). 

A Figura 2.11 ilustra os vários componentes formados por um sistema de 

iluminação utilizado em ambientes subaquáticos. Representado pelos traços brancos, o 

componente de luz emitida pelas lâmpadas é refletido pelo objeto, formando um componente 

de luz chamado de direta, que é representado pelas linhas verde escuro. O componente de luz 

direta é captado pela câmera de vídeo formando a imagem do objeto. 
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Figura 2.11 - Ilustração dos componentes de iluminação na água 

 

Porém, a luz incidente também é refletida pelas partículas em suspensão do 

ambiente, formando outro componente representado pelas linhas marrons, que recebe o nome 

de indireta e que dificulta a focalização do objeto pela câmera. 

Por fim, o componente de luz direta do objeto também é refletido ao incidir nas 

partículas em suspensão do ambiente e é representado pelas linhas verde claro, diminuindo o 

contraste do objeto e causando um efeito de borramento na imagem captada. 

Através de ensaios realizados no rio Jacaré, próximo à cidade Ibitinga, foi 

constatado que o campo de visão em ambientes subaquáticos fluviais é reduzido, permitindo 

que os objetos sejam visualizados a uma distância aproximada de 800 mm. Para a aplicação 

de um sistema de visão para o VSNT – Jaú II, essa distância limite é um fator que dificulta a 

captação de imagens e, por conseqüência, compromete a sua aplicação para o controle do 

posicionamento do veículo. Neste caso, é importante combinar a visão computacional com 

outro tipo de sensor, bem como técnicas de iluminação que melhore as condições da captação 

e a extração de informações úteis para o veículo (BUSCARIOLLO, 2003). 
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2.2.4 Correção da triangulação devido à refração da luz na água 
 

 

 O arranjo formado com a câmera e o laser, normalmente fica inserido em um 

compartimento estanque à água. Desta forma, o raio laser percorre dois meios distintos e com 

índices de refração também distintos. Na Figura 2.12 é mostrado um esquema que representa 

o efeito da refração do raio laser ao trocar de meio. 

 

 
Figura 2.12 - Esquema da Triangulação a Laser na água 

 
 
 

 Baseado nesta nova condição, o cálculo da distância por triangulação é dado por: 

 

 

tan

b a
d d

v γ

 −
= +  

 
      (2.12) 

s n s n
água ar

n e n eγ β=      (2.13) 
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2tan

R
P

f
β

−
=       (2.14) 

 
 

2
R

P
a

f d
v

−
=        (2.15) 

 

 

onde:  

d é a distância entre o vidro e o objeto; 

      vd é a distância do vidro à lente delgada da câmera; 

β é o ângulo entre o raio de laser refratado e a normal;  

γ é o ângulo entre o raio de laser e a normal; 

a é a distância entre o eixo central do campo de visão e a normal. 

 

 

2.3 MODELAGEM PARA O PLANO HORIZONTAL  

 

 

2.3.1 Introdução 

 

 

Para o estudo da dinâmica e o projeto de controle de um submersível, o ideal é, 

em princípio, considerar o movimento nos seus seis graus de liberdade. No entanto, neste 

trabalho, como o objetivo primordial é verificação da viabilidade da aplicação de laser para 

posicionamento de veículos, será considerado somente o movimento no plano horizontal. 

Uma vez modelada a dinâmica e projetado o controlador, procurou-se implantar a solução no 

VSNT para averiguar o desempenho experimentalmente. No entanto, a montagem do veículo 

sofreu contratempos inesperados e a proposta inicial do trabalho não pôde ser implantada. No 

entanto, a dinâmica e o controle desenvolvido para o plano horizontal é adequado também 
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para o movimento de um veículo de superfície. Desta forma, para averiguar 

experimentalmente o desempenho do sistema de sensoriamento baseado em visão artificial e 

laser, utilizou-se o modelo de um navio em escala reduzida e os ensaios foram realizados no 

laboratório do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 

 

 

2.3.2 Modelagem matemática 

 

 

Normalmente, para a modelagem de veículos oceânicos, são adotados dois 

sistemas de referências, conforme mostrado na Figura 2.13.   

 

 

Figura 2.13 - Sistema de coordenadas fixa e móvel 

 

O primeiro sistema de coordenadas, 1 1 1OX Y Z  é solidário ao veículo e o segundo, 

O X Y Z , é fixado na Terra, que é admitido como referencial inercial. O plano XY  é paralelo à 

superfície da água. A modelagem matemática utiliza os dois referenciais, sendo que as 

velocidades em relação ao referencial inercial são projetadas nas direções dos eixos do 

referencial móvel. Esta abordagem é utilizada uma vez que os esforços hidrodinâmicos são 
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determinados com menor dificuldade quando referidos ao próprio veículo. Para passar do 

sistema de referência móvel para o fixo são utilizados os ângulos de Euler (FOSSEN, 1994). 

Em função das características do modelo, são admitidas as seguintes hipóteses 

para desenvolver a modelagem matemática deste submersível: 

 

- o corpo é rígido; 

- os pesos e suas distribuições no interior do veículo são constantes; 

- a origem do sistema de coordenadas 1 1 1OX Y Z  coincide com o centro de gravidade do veículo; 

- o eixo 1OX  coincide com o eixo longitudinal do modelo; 

- o eixo OY1 é positivo no sentido de boreste; 

- o peso do veículo é sempre igual ao empuxo;  

- os eixos principais de inércia coincidem com os eixos do sistema de referência 1 1 1OX Y Z ; 

- o modelo é simétrico entre proa e popa.  

  

Com as hipóteses adotadas, a dinâmica e a cinemática do veículo no plano 

horizontal são expressas por (ROSS; FOSSEN; JOHANSEN, 2004): 

 

 
( )M Nν + ν = τ�        (2.16) 

 

( )Jη η ν=�        (2.17) 

 

onde: 

 

T
u v rν   = é o vetor de velocidade no sistema de referencial móvel; 

      

[ ]Tη= X Y ψ é o vetor de posição referentes ao sistema referencial fixo; 
  

    

cos - 0

( ) cos 0

0 0 1

sen

J sen

ψ ψ

η ψ ψ=
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na qual: 

 

M  é a matriz de inércia e massa adicional do veículo; 

( )N ν  é a matriz de amortecimento viscoso; 

τ  é o vetor dos esforços dos propulsores; 

u é a velocidade do veículo projetada no eixo 1OX ; 

v é a velocidade do veículo projetada no eixo 1OY ; 

r é a velocidade angular do veículo relativo ao eixo 1OZ ; 

X e Y são as coordenadas nos eixos OX e OY, respectivamente; 

ψ  é o ângulo referente ao eixo OZ; 

 o ponto acima da variável significa a sua derivada em relação ao tempo. 

   

A matriz M, em função das hipóteses adotadas, é dada por: 

 

11

22 26

26 66

0 0

0

0

m m

M m m m

m I m
z

+

= +

+

 
 
 
 
 

   

    

onde: 

m
ii

 são os termos da massa adicional; 

m é a massa do veículo.  

 

 

As forças e momentos viscosos são, em geral, não lineares e acoplados. No 

entanto, se o movimento do veículo é lento, pode se admitir que não haja acoplamento nos 

esforços viscosos entre as três direções consideradas neste trabalho. Para representar a sua 

magnitude, pode se utilizar somente termos quadráticos (ROSS; FOSSEN; JOHANSEN, 

2004) ou lineares e quadráticos (SORANI, 2003; TIANO; CARRERAS; LAJIC, 2006). Neste 

trabalho será admitido que as forças e o momento de origem viscosa são dados por: 
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11

22

33

0 0

( ) . 0 0

0 0

u

N N v

r

α

ν ν α

α

   
   ≡ =    
     

  

 
onde:  

ii
α  são os coeficientes do amortecimento. 

 

O empuxo do propulsor depende de vários fatores como diâmetro, passo, 

velocidade de avanço do veículo e rotação de propulsor. Existem cálculos consagrados para a 

obtenção do empuxo dos propulsores (ROSS; FOSSEN; JOHANSEN, 2004).  

Como neste trabalho a avaliação experimental foi realizada por meio de um 

modelo de navio para uso em tanque de provas, por simplicidade e admitindo-se que somente 

possua propulsores, sem ação azimutal nas direções OX  e OY  da embarcação, o vetor τ  pode 

ser determinado como: 

 

. pT Fτ =         (2.18) 

 

onde: 

 

1 2

1 0 0

0 1 1

0

T

l l

=

−

 
 
 
  

 

 

1 2 3X X X

T

p p p pF F F F=     

 

 

li  são as distâncias dos propulsores laterais até o centro de gravidade. 

Xn
pF  são as forças dos diversos propulsores do veículo. 
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A Eq. (2.16) pode ser reescrita como: 

 

1 1- ( )M N Mν ν τ− −
= +�       (2.19) 

  

 

A Eq.(2.19) juntamente com a eq.(2.17) formam um conjunto de equações que 

pode ser escrita na forma compacta como: 

 

( )x A x x B
a

τ= +�        (2.20) 

 
onde: 

 
 

T
x ν η  = ; 

 
 
 

1
3 3

3 3

0( )
( ) 0

x

x

M N
A xa J x

− 
 
  

−
=  

 
 
 

1

3 30 x

M
B

− 
 
  

=  

 

 

Para descrever completamente a equação no espaço de estado deve-se acrescentar 

à eq.(2.20) a equação de saída do sistema, isto é: 

 

( )Z h x=         (2.21)  

 

onde:       Z é o vetor de medida. 

 

A função ( )h x  dependerá dos sensores que serão utilizados para controlar a 

embarcação. Neste caso, serão utilizados dois lasers e uma câmera, embarcados no modelo, 

conforme arranjo mostrado na Figura 2.14, onde já está indicado o sistema de referência 

inercial. 
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Figura 2.14 - Arranjo da câmera e lasers embarcados no modelo em relação ao referencial fixo 

 

Através das distâncias 1d  e 2d  pode-se determinar a coordenada X e o ângulo de 

aproamentoψ . A coordenada Y será obtida em referência a um marco visual fixo e 

selecionado no início do ensaio. A posição 0 da coordenada Y coincide com o eixo central do 

campo de visão da câmera. 

Com essas considerações, 1d , 2d  e medy  são variáveis de medida, relacionadas 

com as variáveis do vetor de estado através das seguintes relações: 

 

1

2

| | sec . tan -

| | sec - . tan -

| | tan
med

d X   b  a

d X   b  a

y Y X

ψ ψ

ψ ψ

ψ

= +

=

= +

     (2.22) 

 

onde:  

b é a distância entre o centro da câmera e centro do raio laser; 

a é a distância entre o arranjo câmera e lasers até o centro do barco; 
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ou seja: 

 

1 2[ ]TmedZ d d y=  

 

| | sec . tan

| | sec . tan

| | tan

X b a

h X b a

Y X

ψ ψ

ψ ψ

ψ

+ −

= − −

+

 
 
 
  

  

 

onde:       

med
y  é obtido através da eq.(2) a partir de um marco visual artificial estabelecido 

durante o ensaio. 

 

 

2.4 FILTRO DE KALMAN 
 

 

 

Neste trabalho, será utilizada a realimentação de estado para definir a lei de 

controle. No entanto, em função do sistema de medição adotado, as variáveis de estado não 

são acessíveis diretamente. Além disso, há que se considerar ruídos, tanto de medida como na 

dinâmica do sistema. A solução, nestas situações, é utilizar valores estimados das variáveis de 

estado que, no caso em questão, devido a não linearidade, podem ser obtidas através do Filtro 

de Kalman Estendido (FKE).  

O sucesso do FKE depende de quanto o modelo se aproxima do sistema pela 

linearização (WELCH; BISHOP, 2001). Pode se assumir que o processo é governado por uma 

equação de estado não-linear discretizada por: 

 

1 1 1( , , )k k k kx f x u w− − −=   (2.23) 
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e a equação de saída: 

 

( , )k k kZ h x v=  (2.24) 

 

onde:  

kw  é um vetor 3x1 contendo ruído branco gaussiano do processo com média zero 

e matriz de covariância Q ( ~ (0, )Nw Q ); 

kv  é um vetor 3x1 contendo ruído branco gaussiano do sensor de medida com 

média zero e matriz de covariância R ( ~ (0, )N Rv ). 

 

Neste caso, a função não linear f na eq. (2.23) está relacionada com estimativa do 

estado anterior k-1 para o estado atual k. Está incluso como parâmetro a função 1ku −  da lei de 

controle e o ruído do processo de média zero kw . A função não linear h na eq. (2.24) relaciona 

sinais de saída kZ  com o vetor de estado kx . 

Na verdade, como não são conhecidos os valores de kw  e kv  a cada passo, é 

necessário aproximar o vetor de estado e de medida sem os valores dos ruídos como: 

 

1 1ˆ( , ,0)k k kx f x u− −=�   (2.25) 

 

a equação de saída: 

  

( ,0)k kZ h x=� �   (2.26) 

 

onde:      ˆkx  é uma estimativa posterior do vetor de estado. 
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Para estimar o processo, as equações devem ser linearizadas e o sistema passa a 

ser governado por novo conjunto de equações, a partir das eq. (2.25) e (2.26), dado por:  

 

1 1 1ˆ( )k k k k kx x A x x Ww− − −≈ + − +�  (2.27) 

( )k k k k kZ Z H x x Vv≈ + − +� �  (2.28) 

 

onde:      kx�  e kZ�  são os vetores de estado e medida aproximados; 

 

A é a matriz jacobiana da derivada parcial de f com respeito a x, a qual é: 
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W é a matriz jacobiana da derivada parcial de f com respeito a w; 
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H é a matriz jacobiana da derivada parcial de h com respeito a x; 
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V é a matriz jacobiana da derivada parcial de h com respeito a v; 
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O jacobiano representa a influência dos componentes do vetor de estado na 

dinâmica do sistema (WELCH; BISHOP, 2001).  

A partir das características e da dinâmica do sistema, pode se estabelecer o FKE, 

composto de predição e de correção dada por (WELCH; BISHOP, 2001):  

  

predição: 

 

Avança o estado no tempo:        1 1ˆ ˆ( , ,0)k k kx f x u−
− −=   (2.29) 

Avança a covariância no tempo:         1 1
T T

k k k k k k kP A P A W Q W−
− −= +  (2.30) 

 

correção: 

 

Calcula o ganho de Kalman:      1( )T T T
k k k k k k k k kK P H H P H V R V− − −= +  (2.31) 

Atualiza a variável de estado com kZ :       ˆ ˆ ˆ( ) ( ( ,0))k k k k kx x k K Z h x− −= + −  (2.32) 

Atualiza a matriz de covariância:       ( )k k k kP I K H P−= −   (2.33) 

onde:  

K  é matriz de ganho do filtro de Kalman; 

P  é a matriz de covariância do erro atualizada. 

 

 

2.5 CONTROLADOR 
 

 

 

Admitindo que a posição do navio em modelo reduzido possa ser obtida a partir 

do sistema de visão computacional, há que se desenvolver a lei de controle para manter o 

veículo estacionado em uma determinada posição e aproamento ou ainda perseguir uma 

determinada trajetória. Será utilizada a abordagem da variável de estado para a determinação 
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da lei de controle, uma vez que ela é mais conveniente para sistemas que operam em malha 

fechada e sistemas multivariáveis, como é o caso. Como, possivelmente, haverá ruídos na 

medida e também perturbação na dinâmica que não foi modelada, será efetuada uma 

estimação do estado através do FKE. 

As forças dos diversos propulsores que comparecem na eq.(2.18) são definidas 

pelo controlador e, a rigor, são divididas em 3 blocos, a saber: no primeiro, é definida a lei de 

controle, isto é, as forças e momento em cada uma das direções do veículo; no segundo, é 

efetuada a alocação do empuxo para cada um dos propulsores; e no terceiro, é definida a 

rotação de cada um dos propulsores para que forneça o empuxo desejado. 

 

 

2.5.1 Lei de controle 

 

 

O controlador é o elemento no sistema de controle em malha fechada que tem 

como entrada o sinal de erro e gera uma saída que se torna à entrada para o elemento 

corretivo. A relação entre a saída e a entrada do controlador é chamada de lei de controle 

(BOLTON, 1995).  

Atualmente diversas técnicas de controle estão sendo utilizadas, tais como: 

controle deslizante, adaptativo, nebuloso ou redes neurais (FOSSEN, 1994; SORANI, 2003), 

mas como o objetivo deste trabalho é analisar o potencial do sensor de posição baseado em 

laser e visão computacional, será utilizado o controlador clássico Proporcional-Integral-

Derivativo (PID) com realimentação do estado estimado. 

Para selecionar as alternativas do controle clássico (P, PD, PI ou PID) pode-se 

considerar o movimento do veículo em uma única direção cuja dinâmica é dada por: 

 

PXm n X T+ =�� �  (2.34) 

 

onde:  PT é a força do propulsor na direção X; 

  m é a massa do veículo; 
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 X��  é a aceleração do veículo; 

 X�  é a velocidade do veículo; 

 n é a constante de amortecimento. 

 

O movimento do veículo para as direções Y eψ obedecem a mesma dinâmica da 

direção X. 

 A função de transferência entre o deslocamento e a força do propulsor é dada por: 

 

 
( ) 1
( ) ( )PT

X s

s s ms n
=

+
 (2.35) 

 

onde:  ( )X s  é a transformada de Laplace de X ; 

 ( )PT s é a transformada de Laplace de PT . 

 

Conforme pode ser observado pela eq (2.35) a função de transferência é de um 

sistema tipo 1, e desta forma é eliminado naturalmente o erro de regime permanente, se for 

adotado controlador P ou PD se houver alteração na referência. 

Um controlador PI ou PID também é possível de ser utilizado, entretanto há que 

se ter cuidado, pois introduz mais um pólo na origem, o que pode tornar o sistema instável. 

A ação derivativa quando combinada com a ação proporcional, ou seja, um 

controlador do tipo proporcional derivativo (PD) tem a função de "antecipar" a ação de 

controle a fim de que o processo reaja mais rápido, além disto, aumenta a liberdade para se 

escolher os pólos do sistema, quando comparado a um controlador do tipo P.   

Logo, com estas considerações, a lei de controle a ser utilizada nesse trabalho terá 

ação Proporcional + Derivativo, que com realimentação do estado estimado através do filtro 

estendido de Kalman e projetado no referencial móvel é dada por: 

  

( ) ( )1 ˆ ˆP DK J K
c r r

τ η η ν ν−= − + −     (2.34) 
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onde:  

3x3 3x3
P DK e K∈ ∈� �
R R  são matrizes de ganho, respectivamente, dos termos 

proporcional e derivativo; 

r
η  e η̂  são os vetores de posição de referência e de posição estimada, 

respectivamente; 

 
r

ν e ν̂ são os vetores de velocidade de referência e de velocidade estimada, 

respectivamente. 

 

2.5.2 Alocação de empuxo 
 

 

O empuxo de cada propulsor pode ser determinado aplicando-se a pseudo-inversa 

(FOSSEN, 1994) da eq. (2.18), isto é: 

 

1( )
c

T T
p cF T T T τ−=      (2.35) 

 

A lei de controle que deve ser enviada para os propulsores é a rotação demandada 

que deve ser obtida a partir do empuxo requerido. No entanto, antes de determinar a rotação, 

há que se respeitar os limites de saturação, isto é, o empuxo máximo de cada propulsor.  Isto 

pode ser obtido utilizando-se seguinte algoritmo:  

 

min max

min min

max max

c c

c

c

p p p p p

p p p p

p p p p

F F se F F F

F F se F F

F F se F F

= ≤ ≤

= <

= >
 

onde:  maxpF é a força máxima do propulsor; 

 minpF  é a força mínima do propulsor. 
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2.5.3 Rotação dos propulsores 

 

 

Uma vez definida a força para cada propulsor, há que se determinar a rotação 

correspondente. Para isto, é necessária a obtenção de uma relação entre a rotação do propulsor 

e o empuxo do hélice. Esta relação pode ser obtida experimentalmente considerando-se a 

tração estática, pois no caso do sistema de posicionamento dinâmico a velocidade de avanço é 

praticamente nula. Na figura 2.15 é mostrado um exemplo deste tipo de curva extraído de 

Tannuri e Morishita, (2006). 
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Figura 2.15 - Curvas propulsor principal F. líquida (gf) x Rotação-n (rpm) 

 

 
Uma vez determinada a força dos propulsores, as rotações demandadas podem ser 

enviadas aos motores utilizando-se pulse width modulation (PWM), pulso com modulação 

(TANNURI e MORISHITA, 2006). 

Baseado na modelagem matemática e lei de controle apresentados, será 

desenvolvido um sistema de posicionamento dinâmico, utilizando o espaço de estados e Filtro 

de Kalman Estendido. Para tanto serão consideradas as características de um modelo de navio 

para uso no tanque de provas existente no Laboratório de Engenharia Naval da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo, visto que o VSNT – Jaú II não está pronto, 

impossibilitando a implantação e avaliação do desempenho do sistema no próprio veículo, que 

era o objetivo inicial deste trabalho.  
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3 EXPERIMENTOS E RESULTADOS OBTIDOS COM O SISTEMA DE 
VISÃO  
 

 

Os sistemas de aquisição e processamento de imagens aplicados em ambientes 

subaquáticos, como observado na revisão bibliográfica deste trabalho, devem estar adequados 

às condições de iluminação e propriedades da água, em especial a sua turbidez. É 

teoricamente muito difícil prever a influência destes fatores no processamento das imagens. 

Assim, neste trabalho foram realizados alguns ensaios preliminares com o intuito de verificar 

a viabilidade da aplicação de um sistema de aquisição e processamento de imagens, para o 

VSNT-Jaú II, de maneira que o sistema possa extrair informações das imagens captadas 

durante as missões de inspeção, com o objetivo de controlar o posicionamento do veículo.  

De início, verificou-se experimentalmente, no ar, a eficácia de uma única câmera 

para determinar duas coordenadas lineares, simulando o movimento de avanço e deriva de um 

veículo, em relação a um objeto. 

Posteriormente, foi adotado o uso de lasers para auxiliar o sistema de aquisição e 

processamento de imagens, na tarefa de medir a distância e ângulo do plano da câmera, em 

relação a um objeto, utilizando o método da triangulação. Os experimentos foram realizados 

no ar e no meio subaquático onde foram analisadas as influências da turbidez, iluminação e 

distância. 

 

 

3.1 EXPERIMENTOS COM CÂMERA EM LABORATÓRIO E NO AR 
 

 

Foram realizados dois experimentos em laboratório no ar com uma iluminação 

média de 330 lumens. O primeiro para testar a precisão do método proposto na seção 2.2.1.1 

do Capítulo 2, medindo a variação do deslocamento lateral de uma placa em relação à câmera 

utilizando a eq.(2.2); e o segundo, simulando a movimentação de um veículo submersível em 

relação a um objeto fixo, imitando uma coluna, considerando-se dois graus de liberdade: 

avanço e deriva, utilizando-se as eq.(2.1) e (2.2).  
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A seguir, será descrito o primeiro experimento, no qual se utilizou uma placa com 

uma faixa vertical de aproximadamente 15 mm de largura em seu centro, como um marco 

visual artificial. Ocorreram sistematicamente deslocamentos de 100 mm, em um intervalo 

entre 300 mm a esquerda e 300 mm a direita. Variou-se também a distância da câmera em 

relação à placa, para testar o efeito desta variação. O objetivo deste experimento foi testar a 

precisão do sistema e o desvio padrão, avaliando o erro que pode ser gerado ao utilizarmos 

esse método de sensoriamento. Os resultados deste experimento estão expostos na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Resultados obtidos através das medições dos deslocamentos laterais 

           Deslocamento 
                         (mm) 
Distância (mm) 

-300 -200 -100 0 100 200 300 

 Média das medidas e ± desvio padrão 
 

1300 
 

-297 ±1 -198 ±1 -100 ±1 3 ±1 99 ±1 195 ±1 294 ±1 

 
1650 

 
-298 ±1 -197 ±1 -97 ±1 1 ±2 102 ±2 199±2 296 ±2 

 
2000 

 
-303 ±2 -205 ±2 -103 ±2 0 ±2 99 ±2 200 ±2 303 ±2 

 

 

Analisando a Tabela 3.1 pode-se concluir que o sistema é capaz de medir as 

variações do deslocamento lateral, com um erro médio abaixo de 1%. Em relação à variação 

da distância, quando esta aumenta, ocorre também um leve aumento do desvio padrão, que 

pode ser explicado pela variação da largura da faixa em pixel. Quanto mais longe, a faixa 

ocupa um menor número de pixels, aumentando a variação da coordenada do centro da faixa. 

Portanto, as características do marco visual escolhido, como sua espessura, comprimento ou 

cor podem influenciar os resultados das medidas.   

Conforme será detalhado posteriormente, o procedimento ora mostrado será usado 

para medir o deslocamento na direção de deriva no sistema de posicionamento dinâmico.  

O segundo experimento teve como objetivo processar e extrair características das 

imagens captadas com a câmera em movimento. Ela foi fixada em um tripé, a uma distância 

inicial de 1.000 mm, sendo gravado um filme com a movimentação em relação à coluna, 

ilustrado na Figura 3.1, cujos passos estão indicados na Figura 3.2. Cada passo corresponde a 

um deslocamento de 300 mm. 
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Figura 3.1 - Imagem de um objeto imitando uma coluna 
 
 

 

Figura 3.2 - Esquema de movimentação da câmera em relação ao alvo 
 
 

A rotina para o processamento das imagens foi feita considerando-se os seguintes 

passos: 

1 – transformação da imagem em tons de cinza; 

2 – limiarização da imagem, segmentando a coluna; 

3 – localização das extremidades da borda da coluna e determinação do centróide 

da coluna, através das características e contagem dos pixels; 

4 – cálculo dos movimentos através das eq.(2.1) e (2.2). 

Coluna 

Movimentação da 
câmera 
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Após o processamento, foi gerado um gráfico que representa a variação do 

movimento e que pode ser observado na Figura 3.3.  

 

Figura 3.3 - Gráfico do movimento da câmera em relação à coluna 

 

Após os experimentos, os resultados foram comparados com as distâncias reais e 

observou-se um erro aproximado de 6%. Através dos resultados também foi constatado que é 

possível extrair as informações da movimentação de um veículo em relação a um objeto. É 

importante observar que é necessária a calibragem do equipamento e do programa em relação 

ao tipo e tamanho do objeto a ser inspecionado. Esse tipo de reconhecimento só é possível em 

um ambiente estruturado, mensurando os deslocamentos de um veículo em relação a um 

objeto com forma e dimensões conhecidas. Pode-se também observar que a Figura 3.3 mostra 

que o sinal extraído é ruidoso, indicando a necessidade da aplicação de um filtro para eliminar 

o ruído.  

Portanto, as variações dos sinais em ambos os experimentos devem ser filtradas 

através do Filtro de Kalman e esses resultados podem ser utilizados inicialmente para 

determinar a matriz de covariância de erro do sensor para o movimento de deriva.   
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3.2 EXPERIMENTOS COM CÂMERA E LASERS 
 

 

Para testar o uso de lasers em conjunto com uma câmera, aplicado à visão 

computacional, foram efetuados vários ensaios procurando verificar os efeitos do meio, 

luminosidade, comprimento de onda do raio laser, reflexão e absorção do material e índice de 

turbidez. O objetivo principal destes ensaios foi verificar o desempenho do sistema na 

determinação da distância entre a câmera e um alvo. Os experimentos foram realizados no 

laboratório de submersíveis da Fatec-Jahu e no Rio Jacaré-Pepira.  

 

 

3.2.1 Procedimento experimental 

 

 

Para a realização dos testes foram utilizados os seguintes componentes e 

equipamentos:  

- dois lasers vermelhos com um comprimento de onda de 650 nm e potência de 3 

mW; 

- um laser verde com um comprimento de onda de 532 nm e potência de 30 mW; 

- um laser azul com um comprimento de onda de 473 nm e potência de 5 mW; 

- uma câmera Sony, modelo SteadyShot CCD-TR848; 

- um computador Intel Pentium IV, com velocidade de 1.8 Ghz, 512 Mega Bytes 

de memória RAM, sistema operacional Windows XP equipado com uma placa de captura de 

vídeo PixelView com chipset BT878; 

- conjunto de duas lâmpadas do tipo halógenas, da marca OSRAM, modelo 

DECOSTAR 51, com potência de 50 W e tensão de 12 V. 

Para a realização dos ensaios montou-se um aparato onde foram instalados uma 

câmera e suportes para dois lasers, conforme arranjo mostrado na Figura 3.4. A disposição 

desses componentes é tal que seus eixos longitudinais pertencem a um único plano horizontal 

e a distância dos eixos longitudinais dos lasers é igual em relação ao eixo longitudinal do 

centro da câmera. A rigor, para medir uma distância é necessário somente um laser. No 
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entanto, como se prevê a medida de ângulos o aparato foi construído já com dois lasers, pois é 

necessária a medida de duas distâncias, conforme descrito na seção 2.2.2.3. 

 

 

Figura 3.4 - Arranjo de fixação dos lasers na câmera 

 

Para a movimentação adequada deste conjunto, ele foi fixado em uma estrutura 

metálica com sistema de movimentação apropriado, conforme é mostrado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 - Estrutura de fixação da câmera e lasers 
 

Laser 1 Laser 2 Lente 
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Para sistematização dos ensaios, foram fixados à estrutura metálica dois trilhos 

telescópicos deslizantes, com uma placa na frente como mostra a Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 - Estrutura com trilhos telescópicos deslizantes e placa para projeção do laser 
 
 

Os trilhos telescópicos deslizantes possibilitaram a variação da distância em 

relação à câmera, de 705 mm a 1317 mm. Também foram captadas imagens nas distâncias de 

2000 mm e 4000 mm. Porém, para estas imagens, foi retirada a placa de projeção e a variação 

da distância foi através da movimentação da estrutura e as medidas foram aferidas com uma 

trena com um erro de ± 1 mm. 

Para o processamento das imagens, foi elaborado um programa de computador, no 

qual as imagens foram processadas conforme os seguintes passos: 

1 – transformação da imagem em tons de cinza e correção do efeito barril; 

2 – limiarização da imagem de maneira a segmentar a projeção dos pontos de 

laser; 

3 – localização do centróide do ponto formado pelo raio laser por meio das eq. 

(2.7) e (2.8); 

4 – cálculo da distância através da eq.(2.6) para os experimentos no ar e eq.(2.12) 

a (2.15) para os experimentos no meio subaquático. 

Antes de iniciar os experimentos, foram efetuados vários testes de calibragem que 

incluíram a determinação da distância focal da câmera e a correção devido ao efeito barril. 
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Nos experimentos no meio aquoso mediu-se o índice de turbidez examinando-se 

amostras do líquido em um turbidímetro.  

 

 

3.2.2 Experimentos em laboratório no ar 

 

 

Os experimentos foram realizados no laboratório de submersíveis da Fatec-Jahu, 

no ar e utilizando-se a iluminação do próprio laboratório (330 lumens). O objetivo foi 

verificar a precisão do sistema para medir distância comparando-se os resultados com lasers 

de diferentes comprimentos de onda.  

As distâncias variaram de 705 mm a 4000 mm e os resultados estão mostrados 

através da Tabela 3.2. Os valores dessa tabela indicam que foi possível medir a distância em 

todas as condições e a média das distâncias medidas, comparada com a medida de referência, 

apresentou um erro médio de 1%. O desvio padrão foi maior na distância de 2000 mm, 

atingindo o máximo de variação de ± 11 mm.  

 

Tabela 3.2 - Resultados obtidos, através das medições dos experimentos em laboratório no ar 
         Referência  
                 (mm) 

Laser 
705 854 1001 1150 1317 2000 4000 

 Média das medidas e ± desvio padrão 
Vermelho 703 ±1 856 ±1 1002 ±1 1149 ±4 1315 ±1 1995 ±8 4004 ±2 

Verde 701 ±1 849 ±1 997 ±3 1141 ±5 1317 ±3 2011±11 4011 ±2 

Azul 706 ±1 856±1 1003 ±3 1154 ±1 1320 ±4 2009 ±9 3996±4 

 
 

Nesses experimentos, os comprimentos de onda dos lasers e a diferença de 

potência entre eles não influenciaram nos resultados, mantendo-se o erro médio próximo de 

1% para os três lasers testados. 

Com o objetivo de verificar a precisão do método para medir a variação do ângulo 

de aproamento, foi realizado outro experimento, também no ar. Neste caso, houve uma 

variação da distância entre a câmera e a placa de projeção nas distâncias de 1300 mm, 1650 

mm e 2000 mm. Para o ângulo de referência, foram captadas imagens com -10, -20, -30, -45, 

10, 20, 30 e 45 graus do plano da câmera em relação ao plano de um anteparo.  
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Os resultados desse experimento podem ser analisados através da Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Resultados obtidos através das medições das variações angulares 
           Graus 

 
Distância 

-10 -20 -30 -45 10 20 30 45 

 Média das medições ± desvio padrão 

 
1300 mm 

 
-9 ±1 -20 ±1 -28 ±1 -46 ±1 9 ±1 20 ±1 29 ±1 43 ±2 

 
1650 mm 

 
-13 ±2 -18 ±2 -33 ±1 -47 ±2 9 ±1 18±2 29 ±1 46 ±1 

 
2000 mm 

 
-8 ±3 -19 ±3 -29 ±2 -50 ±2 12 ±3 22 ±2 33 ±2 51 ±3 

 
 
 

Analisando os resultados da Tabela 3.3, pode se observar que o sistema é capaz de 

medir o ângulo de aproamento. Porém, apresenta um erro médio aproximado de 5% entre o 

ângulo medido e o de referência. Observa-se também que a variação do desvio padrão tende a 

crescer conforme se aumenta a distância e este fato pode gerar uma maior ou menor 

incidência de ruídos, gerados pela câmera de acordo com a variação da distância. 

Para avaliar a influência da absorção da energia luminosa e refletância de objetos 

de diferentes cores sobre os resultados do processamento dos pontos formados pela projeção 

dos raios dos lasers, foram captadas imagens nas distâncias de referência de 2000 mm e 4000 

mm. Foram utilizados objetos das seguintes cores: branca, preta, cinza claro, cinza escuro, 

bege e marrom escuro. A iluminação no ambiente era também de 330 lumens. 

Os resultados estão apresentados nas Tabelas 3.4 e 3.5 e representam o número de 

pixels iluminados que formam o ponto resultante da incidência do raio laser na placa de 

projeção e a intensidade do pixel que representa o centróide deste ponto. 

 
 

Tabela 3.4 - Resultado do processamento dos pontos dos lasers para distância de 2000 mm 

 Bege Marrom Cinza claro Cinza escuro Branco Preto 
Laser NP I NP I NP I NP I NP I NP I 
 NP indica número de pixels do ponto do laser limiarizado e I a intensidade do centróide 
Azul 12 255 12 252 12 255 12 249 14 255 7 248 
Verde 14 255 14 255 14 255 14 255 14 255 9 250 
Vermelho 13 255 13 238 13 255 13 248 14 255 7 232 
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Tabela 3.5 - Resultado do processamento dos pontos dos lasers para distância de 4000 mm 

 Bege Marrom Cinza claro Cinza escuro Branco Preto 
Laser NP I NP I NP I NP I NP I NP I 
 NP indica número de pixels do ponto do laser limiarizado e I a intensidade do centróide 
Azul 14 255 11 249 12 255 11 248 14 255 7 248 
Verde 14 255 11 231 14 255 11 241 14 255 9 250 
Vermelho 14 255 11 235 13 255 11 245 14 255 7 209 

 

Examinando-se os resultados das Tabelas 3.4 e 3.5, pode-se concluir que os 

objetos de fundo preto têm maior absorção e menor refletância da energia luminosa, formando 

um ponto de projeção do laser com um menor número de pixels e menor intensidade, quando 

comparados com os resultados das cores mais claras. Porém, este fato não prejudica os 

resultados do processamento, pois o contraste do fundo preto com o ponto do laser é maior se 

comparado com as outras cores, facilitando a localização do ponto do laser na imagem.  

Em rios, os objetos e estruturas, a serem analisados, normalmente têm sua 

coloração influenciada pelo meio, ficando com colorações que seguem a tendência da cor 

marrom. E como mostram as Tabelas 3.4 e 3.5, este tipo de fundo não apresenta problemas 

para o processamento do ponto de luz do laser. 

Os resultados destes experimentos também serão aproveitados para o próximo 

Capítulo, pois o Filtro de Kalman e o sistema de controle serão alimentados pelas informações 

extraídas dos pontos de laser para controlar os movimentos de avanço e ângulo de 

aproamento, para testes com o modelo reduzido. 

 

 

3.2.3 Experimentos no tanque de provas da Fatec-Jahu 

 

 

Após a fase de experimentos no ar, foram realizados experimentos com o sistema 

submerso em água para testar a eficiência do método de sensoriamento formado entre câmera 

e lasers nessa condição. Para isso, foram sistematizados experimentos no tanque de provas da 

Fatec-Jahu, que é um ambiente controlável e com baixo nível de turbidez (1,53 UNT).  

Para esses experimentos, houve a preparação de uma caixa estanque de vidro para 

envolver a câmera e os lasers fixados na estrutura metálica, como mostra a Figura 3.7. 
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Figura 3.7 - Carrinho com o sistema de aquisição de imagens composto por câmera e lasers 
 
 

As técnicas de processamento de imagens foram as mesmas utilizadas nos 

experimentos no ar. Porém, as aplicações de processamento de imagens no ar não podem ser 

diretamente aplicadas ao meio subaquático. Nesse caso, o sistema deve ser ajustado a essas 

condições, para corrigir as diferenças causadas principalmente pelo índice de refração da água 

em relação ao índice de refração do ar (CHEN e LEE, 2000). Portanto, o programa foi 

adaptado para solucionar as distorções causadas pela diferença do índice de refração dos 

meios, baseado no esquema apresentado pela Figura 2.12, e utilizando as eq. (2.12) a (2.15). 

 

 

3.2.3.1 Experimentos com iluminação natural 

 

 

Os experimentos no tanque de provas da Fatec-JH foram realizados primeiro 

durante o período diurno, utilizando apenas a iluminação ambiente do laboratório com 

intensidade luminosa de 370 lumens e os resultados são apresentados, pela Tabela 3.6. 
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 Observa-se que na distância de 4000 mm não foi possível reconhecer o ponto dos 

lasers, e por conseqüência não foi possível medir esta distância. Este fato foi devido a maior 

atenuação da energia luminosa na água. 

 

Tabela 3.6 - Resultados dos experimentos no tanque de provas com iluminação natural 

             referência  
                    (mm)                                                                                                                
Laser 

705 854 1001 1150 1317 2000 4000 

  Média das medidas ± desvio padrão 

Vermelho 711 ±1 857 ±1 1001 ±2 1150 ±3 1309 ±4 1990 ±2 - 

Verde 712 ±1 856 ±2 1001 ±2 1152 ±2 1317 ±4 2018±1 - 

Azul 707 ±1 854±1 1002 ±1 1151 ±3 1311 ±3 2016 ±2 - 
 
 
 

Comparando-se a média das distâncias medidas, com os valores de referência, 

novamente apresentaram um erro médio próximo de 1%. Porém, o desvio padrão máximo 

diminuiu, não sendo maior do que 4 mm, além de mostrar menor reflexão, provavelmente 

pelo fato da maior atenuação da energia luminosa.  

Novamente o comprimento de onda, nessa condição de iluminação e ambiente, 

não influenciou no resultado, sendo que os três lasers apresentaram um desempenho muito 

parecido. 

Os resultados indicam também que a correção do efeito da refração do raio do 

laser foi correta e como o ambiente tinha um baixo índice de turbidez não apresentou maiores 

dificuldades para a aquisição de imagens.  

 

 

3.2.3.2 Experimentos com iluminação artificial 

 

 

Para avaliar o efeito da luminosidade foram efetuados testes para medir as 

mesmas distâncias do ensaio anterior, porém, durante o período noturno a intensidade da 

iluminação ambiente era de 60 lumens, sendo necessária a utilização do sistema de 

iluminação artificial descrito no início deste capítulo, com uma potência média de 50%, ou 

seja, 25W por lâmpada. 
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A Figura 3.8 mostra uma das imagens captadas. No caso, a distância de referência 

era de 1317 mm. Pode-se observar na direita, o raio de laser azul incidindo na placa de 

projeção e formando um ponto, que permitiu medir a distância através de seu centróide. 

 

Figura 3.8 - Imagem captada no tanque de provas da Fatec, à noite e utilizando o sistema de iluminação a 
50% da potência 

 

Tabela 3.7 mostra novamente que a distância de referência de 4000 mm não foi 

possível de ser calculada. Os resultados demonstram a eficiência do sistema de aquisição de 

imagens, processamento e cálculo da distância, resultando em um baixo desvio padrão nesta 

condição de iluminação e índice de turbidez da água. 

Os comprimentos de ondas relativos aos três lasers testados, novamente 

apresentaram resultados semelhantes e o erro médio das medidas foi outra vez próximo de 

1%.  

 

Tabela 3.7 - Resultados dos experimentos no tanque de provas com iluminação artificial 

            Referência                            
(mm) 

Laser 
705 854 1001 1150 1317 2000 4000 

 Média das medidas ± desvio padrão 
Vermelho 711 ±1 857 ±1 1001 ±2 1148 ±2 1308 ±3 1996 ±1 - 

Verde 711 ±1 854 ±1 998 ±2 1145 ±2 1311 ±3 1990±1 - 
Azul 706 ±1 852±2 1000 ±3 1144 ±3 1318 ±3 1992 ±1 - 
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3.2.4 Experimentos no Rio Jacaré-Pepira  

 

 

Para testar o sistema composto por câmera e lasers dentro do contexto de operação 

do VSNT-Jaú II, ou seja, com nível de turbidez típico da bacia do Rio Tietê, foram realizados 

experimentos no Rio Jacaré-Pepira. 

Para analisar a influência do nível de turbidez, condições de iluminação e 

distância limite para aquisição de imagens, os experimentos foram divididos em duas fases: a 

primeira realizada no período vespertino, com iluminação natural do Sol, em média de 15.000 

lumens e a segunda durante a noite, com iluminação ambiente média de 2 lumens. 

 

 

3.2.4.1 Experimentos com iluminação natural diurna 

 

 

Foram retiradas amostras de água, próximo ao ponto de fixação da estrutura 

metálica com a câmera e lasers. O índice de turbidez foi medido posteriormente em 

laboratório, através do mesmo turbidímetro utilizado nos experimentos do tanque de provas 

da FATEC-JH. O índice de turbidez medido foi de 24,52 UNT. A iluminação solar foi em 

média de 15.000 lumens e os resultados nessa fase não foram satisfatórios. A maior distância 

entre a câmera e a placa de projeção possível de ser medida foi aproximadamente 570 mm. 

A Tabela 3.8 mostra que a única distância medida foi para os lasers vermelho e 

verde. Para os demais valores de referência não foi possível efetuar a medida da distância.  

 
Tabela 3.8 - Resultados dos experimentos em rio com uma iluminação natura diurna 

       Referência        
                 (mm) 

Laser 
570 854 1001 1150 1317 2000 4000 

 Média das medidas ± desvio padrão 

Vermelho 570 ±1 - - - - - - 

Verde 578 ±1 - - - - - - 

Azul - - - - - - - 

 

Neste caso, a condição da iluminação influenciou os resultados. As imagens 

captadas durante o dia e em baixa profundidade, devido aos efeitos da iluminação natural da 
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luz solar, apresentam baixo contraste do objeto em relação ao fundo, diminuindo a distância 

na qual o objeto pode ser visualizado pela câmera. Os pontos de projeção dos lasers ficaram 

também com baixo contraste, permitindo apenas serem detectados com a placa bem próxima 

da câmera. 

Outro fator que pode ter dificultado a captação das imagens foi o alto índice de 

turbidez da água, diminuindo a transparência e causando a reflexão do raio de luz do laser nas 

partículas em suspensão. 

Neste caso, com o laser azul não foi possível obter nenhuma medida. 

Provavelmente, por uma maior atenuação sofrida pelo raio, em função do seu comprimento de 

onda e condição da água, ou seja, com alto índice de turbidez, se comparado aos 

comprimentos de onda dos lasers vermelho e verde. 

 

 

3.2.4.2 Experimentos com iluminação artificial  

 

 

Para verificar a influência da luminosidade em ambientes fluviais, também foram 

efetuados experimentos durante o período noturno, quando a intensidade da energia luminosa 

do ambiente era de 2 lumens. Novamente foi colhida uma amostra de água, analisada 

posteriormente em laboratório, sendo medido um índice de turbidez de 15,32 UNT. 

Comparada com a amostra colhida durante o dia, verifica-se um menor índice de turbidez, que 

pode estar relacionado com o menor tráfego de embarcações durante a noite. Foram captadas 

imagens em duas condições diferentes de iluminação, a saber:  

- sem o sistema de iluminação ligado, ou seja, com apenas os lasers ligados; 

- com o sistema de iluminação ligado, utilizando 50% da potência e os lasers. 

 

1ª Sem iluminação e com os lasers ligados 

 

Como exemplo, é mostrada, na Figura 3.9 uma imagem captada à noite, a uma 

distância de referência de 1001 mm com o sistema de iluminação artificial desligado. 

Observa-se na imagem um alto contraste formado pelo raio laser e, ao fundo, o ponto 
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luminoso formado pela incidência do raio laser na placa. Embora não seja possível visualizar 

a placa, é possível detectar que existe um objeto à frente e, após o processamento, medir o 

intervalo da distância.  

 

 

Figura 3.9 - Imagem do laser vermelho e projeção do ponto na placa sem iluminação das lâmpadas, com 
distância de referência de 1001mm 

 

A Tabela 3.9 apresenta os resultados dos processamentos dos pontos dos lasers e 

verifica-se novamente que com o laser azul não foi possível detectar o ponto de projeção, não 

sendo também possível medir a distância nessa condição. O laser vermelho, ao contrário de 

que se esperava, apresentou o melhor resultado, sendo possível detectar e medir a distância 

até 1150 mm, com um desvio padrão máximo de 4 mm. 

 

Tabela 3.9 - Resultados dos experimentos em rio com apenas iluminação do laser 

  Referência  
                (mm) 

Laser 
705 854 1001 1150 1317 2000 4000 

 Média das medidas ± desvio padrão 

Vermelho 707 ±1 850 ±1 996 ±3 1142 ±4 - - - 

Verde 708 ±1 - - - - - - 

Azul - - - - - - - 

 

  
Alguns trabalhos indicam que o comprimento de onda do espectro de luz visível, 

que apresentaria maior absorção, está na faixa do vermelho e dependendo das condições da 
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água, a faixa do azul teria o menor coeficiente de absorção da energia luminosa. Porém, pelos 

experimentos, pode se deduzir que o comportamento da absorção da energia luminosa para 

faixa do laser azul segue o apresentado no gráfico da Figura 2.10 para águas de baías, 

apresentando maior absorção nesta faixa do espectro de luz visível. 

Embora o laser verde tenha seu comprimento de onda dentro de uma faixa que 

poderia apresentar um menor coeficiente de absorção, se comparado com o laser vermelho, 

como mostram o gráfico apresentado pela Figura 2.10 (WALTZ A., 1992), os resultados do 

cálculo das distâncias durante os experimentos com o laser verde foram inferiores. Notou-se 

também que a luz do laser verde apresentou maior reflexão da energia luminosa no meio 

comparado com o vermelho. 

Além disso, o laser verde atraiu vários pequenos organismos que se concentravam 

no feixe de raio. Este fato pode ter sido provocado por dois motivos: o primeiro pode ser pelo 

espectro de freqüência que tende a atrair estes organismos; o segundo, pela sua potência que 

era superior aos dos outros lasers utilizados. 

O objetivo de utilizar apenas a iluminação dos lasers foi testar o limite de atuação 

nessa condição. Outra vantagem da utilização da iluminação apenas dos lasers está 

relacionada ao consumo de energia, pois eles têm baixo consumo, possibilitando maior tempo 

de autonomia do veículo e o sistema de iluminação pode apenas ser ligado quando for 

detectado algum objeto à frente. 

 

 

2ª Sistema de iluminação artificial com 50% da potência 

 

 

A última condição experimentada foi com o sistema de iluminação artificial com 

50% da potência total. 

Optou-se por testar o sistema também nesta condição da iluminação, pois no rio, 

utilizando-se uma menor intensidade de iluminação, o resultado da captação e processamento 

das imagens é melhor, diminuindo o problema da não uniformidade da iluminação e 

produzindo uma imagem com melhor contraste. (BUSCARIOLLO, 2003).  
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Aproximadamente 10 minutos depois do sistema de iluminação estar ligado, 

notou-se a incidência também de um grande número de pequenos organismos que vivem neste 

meio e que foram atraídos pela iluminação, prejudicando a captação das imagens. 

Com esta condição de iluminação e utilizando-se o laser vermelho, como se pode 

observar na Tabela 3.10, o sistema conseguiu detectar os pontos de laser e medir as mesmas 

distâncias, da condição anterior. Porém, para o laser verde, foi possível detectar o ponto e 

medir a distância das medidas de referência de 705 mm e 854 mm, obtendo-se um resultado 

um pouco melhor se comparado com os resultados dos experimentos sem o sistema de 

iluminação artificial. 

 

Tabela 3.10 - Resultados dos experimentos em rio com iluminação artificial e laser 

Referência 
                     (mm) 
Laser 

705 854 1001 1150 1317 2000 4000 

 Média das medidas ± desvio padrão 

Vermelho 707 ±1 849 ±1 995 ±3 1145 ±3 - - - 

Verde 709 ±2 853 ±2 - - - - - 

Azul - - - - - - - 

 

Notou-se que o sistema de iluminação ligado atraiu uma parte dos pequenos 

organismos. O número atraído pelo raio de luz do laser verde diminuiu e, por conseqüência, 

diminuiu também a reflexão da luz no meio, aumentando o seu alcance. 

Novamente, o laser azul apresentou o pior resultado, mostrando que nessas 

condições ambientais ocorre uma grande absorção da sua energia luminosa. 

A seguir, serão apresentados graficamente os resultados relativos ao 

comportamento do comprimento de onda de cada laser. 

A Figura 3.10 mostra o resultado da leitura da intensidade dos pontos dos pixels 

em função da distância, mostrando que o laser azul, que tem um comprimento de onda de 

473nm, foi que sofreu maior atenuação. O verde, embora tivesse uma potencia bem superior 

ao vermelho, teve uma atenuação um pouco maior, provavelmente causada pela atração dos 

pequenos organismos já referidos.  

O laser vermelho teve menor absorção da energia luminosa e, além disto, a 

característica do seu comprimento de onda atraiu poucos organismos que vivem no meio 

subaquático, explicando porque nas condições experimentadas, o laser vermelho apresentou 



87 
 

os melhores resultados que foram interessantes para o projeto em termos de custo, pois os 

lasers vermelhos são os mais baratos do mercado.  

 

Gráfico de atenuação para o Rio Jacaré Pepira
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Figura 3.10 - Gráfico resultante da leitura da intensidade do pixel para os lasers azul, vermelho e verde. 
  

 

 

3.3 CONCLUSÕES DOS EXPERIMENTOS 

 

 

Pode-se concluir a partir dos resultados apresentados que, além do índice de 

turbidez no rio, a iluminação influencia de maneira significativa o sucesso da captação e 

processamento das imagens. Nos ensaios em rio, durante a noite, utilizando a iluminação 

artificial, os resultados do processamento das imagens captadas foram melhores se 

comparados aos resultados obtidos durante o dia. 

Com o uso de lasers, o sistema de iluminação pode trabalhar com uma intensidade 

menor até que chegue mais próximo do alvo, pois o alcance da iluminação com o uso de laser 

é maior e o sistema consumirá menor quantidade de energia, importante para o tempo de 

autonomia do veículo.   
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Outra vantagem do uso da iluminação do laser está na menor influência no 

comportamento de organismos que vivem no meio subaquático fluvial, atraindo uma 

quantidade muito menor, se comparado ao uso de lâmpadas comuns, conforme apontam os 

experimentos. 

A visão computacional combinada com o uso de lasers, com base no método da 

triangulação, torna-se uma opção interessante para o VSNT-Jaú II, pois tem um custo 

relativamente baixo para implantação e possibilita aumentar o alcance do campo de visão na 

detecção de obstáculos, além de detectar possíveis deslocamentos do veículo.  

Com relação ao comprimento de onda, baseando-se nos resultados obtidos, o laser 

vermelho é o mais indicado para aplicação no SPD do VSNT-Jaú II, pois como já 

mencionado o objetivo do projeto está ligado a aplicações em rios que compõem a bacia do 

Rio Tietê. 
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4 AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL E RESULTADOS OBTIDOS COM O 
SPD   
 

 

4.1 INTRODUÇÃO 
 

 

A proposta inicial para o desenvolvimento do SPD baseado em visão 

computacional e laser tinha como primeiro objetivo a aplicação no VSNT – Jaú II, porém o 

mesmo não foi concluído a tempo. Portanto, para testes e validação do sistema de 

posicionamento dinâmico com o método de sensoriamento baseado em visão e laser foi 

utilizado um modelo de navio para uso no tanque de provas do Laboratório de Engenharia 

Naval da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Julgou-se que o modelo já 

existente seria satisfatório para a implantação do sistema, visto que apresenta uma dinâmica 

apropriada aos deslocamentos previstos no plano horizontal, em três graus de liberdade, 

atendendo às necessidades do projeto para avaliação do desempenho do sistema de visão 

computacional, estimativa do sinal através do Filtro de Kalman Estendido e do desempenho 

do controlador. 

 

 

4.2 DESCRIÇÃO DO APARATO EXPERIMENTAL 

 

 

O esquema idealizado para a avaliação experimental foi baseado em um SPD já 

existente, que também utiliza a visão computacional como método de sensoriamento. Por 

meio de uma câmera, a posição e o aproamento do modelo são obtidos pela leitura da posição 

de dois “leds” instalados na embarcação. Esses sinais de realimentação das posições são 

enviados para um microcomputador instalado fora do tanque, onde são filtrados e, juntamente 

com os sinais de referências, são determinados os sinais de controle para os propulsores. 

Esses sinais são enviados através de rádio freqüência e captados pela eletrônica embarcada no 
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modelo. Maiores detalhes desse sistema podem ser obtidos em Tannuri e Morishita, 2006 e 

Shimizu e Morikawa, 2005. 

Neste trabalho, para o desenvolvimento do SPD, foram efetuadas algumas 

adequações, dadas as diferenças da concepção do projeto. A disposição dos equipamentos 

pode ser visualizada no esquema da Figura 4.1 

 

 

 

Figura 4.1 - Esquema de ligação entre o console e o modelo e disposição dos componentes embarcados 

 

 

Observa-se, através da Figura 4.1, os seguintes equipamentos: 

 

- console de controle composto por um computador com uma placa de vídeo 

captura. Ligado a esta placa, um receptor de rádio freqüência, que recebe os sinais da câmera 

de vídeo sem fio embarcada. O envio dos sinais de controle do console para a eletrônica 

embarcada é realizado através dos módulos de rádio comunicação; 

 

- embarcado no modelo pode-se visualizar também o sistema de baterias utilizado 

para alimentação, motores e sistema formado entre câmera e laser. Ao lado da câmera sem 

fio, foram instalados dois lasers responsáveis em gerar os marcos visuais artificiais. 
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4.2.1 Descrição do modelo 

 

 

O modelo de navio é dotado de um hélice principal e dois propulsores laterais, 

sendo um de proa e o outro de popa, conforme é mostrado na Figura 4.2.  

 

 

Figura 4.2 - Modelo de unidade flutuante e localização dos propulsores 

 

A Tabela 4.1 apresenta as principais dimensões e propriedades do modelo, que foram 

consideradas neste trabalho. 

 

Tabela 4.1 - Dimensões e propriedades do modelo de unidade flutuante lastreado 

Massa 30,5 
Comprimento (mm) 1780 
Boca (mm) 290 
Calado (mm) 80 

 

 

4.2.2 Descrição do console 

 

 

O console é responsável por executar os algoritmos necessários para o 

processamento das imagens captadas, comunicação, filtragem, controle, alocação de empuxos 

e controle de rotação. Todos os algoritmos são processados em um microcomputador com 

processador Intel Core 2 Duo, representado pelo esquema da Figura 4.1. 

Os algoritmos de processamento de imagens e controle da embarcação são 

implementados em dois programas: o de processamento de imagens e comunicação em Visual 

Basic, e o de filtragem e controle em Simulink / Matlab. 
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Figura 4. 3 - Fluxograma dos dados no console central em terra 

A Figura 4.3 mostra um fluxograma dos dados dentro dos programas, divididos 

em dois blocos: processamento de imagens e comunicação (bloco vermelho) e filtragem e 

controle (bloco azul). No primeiro bloco a imagem captada pela câmera sem fio é recebida 

através de um receptor, ligado a placa de captura de vídeo e enviada para o programa via uma 

biblioteca multimídia(dll) a uma taxa de aquisição de 30 quadros por segundo. Esta imagem 

passa pelo algoritmo de correção do efeito barril e detecção dos pontos relativos ao laser 1, 

laser 2 e marco visual artificial determinado no início do ensaio. Uma vez localizado os 

pontos e o marco visual, são calculadas as variáveis 1d , 2d  e medy  que, juntamente com as 

referências definidas pelo usuário na tela do programa são gravadas em um arquivo texto, que 

será lido pelo bloco de filtragem e controle.  

No bloco de filtragem e controle, os dados lidos do arquivo texto são processados 

pelo módulo do Filtro de Kalman, o qual filtra os ruídos de medida e estima o vetor de estado, 

utilizando um intervalo de amostragem a cada 0,1s. As informações do vetor de estado são 

passadas para o módulo de controle, onde o algoritmo de controle PD é executado. Como 
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resultado, obtém-se os empuxos necessários para corrigir a posição e aproamento da 

embarcação, no entanto, esses empuxos precisam ser alocados para cada propulsor da 

embarcação. Para tanto, o módulo de alocação de empuxos aplica o algoritmo de alocação e 

converte o empuxo em rotação, já que esta é a grandeza enviada para cada propulsor e que 

pode ser garantida pelo controle de rotação, respeitando-se os limites de saturação. 

A força e os empuxos obtidos do controlador são gravados em um novo arquivo 

texto, o qual é lido pelo bloco de processamento de imagens e comunicação, para que 

finalmente possam ser enviados para a embarcação via comunicação sem fio.  

O tempo de processamento para cada ciclo completo leva aproximadamente 0,01s, 

não gerando atrasos no processamento dos sinais, visto que a estimativa do vetor de estado é 

realizada a cada 0,1s e o taxa de aquisição das imagens é de 30 quadros por segundo. 

A Figura 4.4 mostra a tela principal do programa em Visual Basic, pela qual o 

usuário pode alterar as referências a qualquer momento do ensaio (botão “Set Point”) bem 

como definir a posição atual da embarcação como sendo a referência (botão “SP pos. atual”). 

A calibragem do sistema é realizada através do campo limiar, o qual indica o limiar utilizado 

para a localização dos pontos dos lasers. São definidas também as posições iniciais do laser 

esquerdo, direito e Yo (marco visual artificial) no quadro “definir”. Juntamente com o Yo é 

definido o seu limiar para localização do marco visual durante o ensaio. Através da tela 

principal, a todo instante o usuário pode ler as coordenados X, Y e o ângulo ψ  recebidas do 

bloco de filtragem e controle, verificando se o modelo chegou à posição desejada. 

 

Figura 4.4 - Tela principal do programa em Visual Basic 
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A Figura 4.5 mostra uma foto capturada durante um dos ensaios, na qual pode se 

observar os ponteiros laser, a câmera embarcada, os dois pontos de laser projetados na parede 

do tanque e a faixa de marcação do tanque que foi utilizada como marco visual.  

 

 

Figura 4.5 - Foto do modelo durante ensaio 

 

Foram utilizados dois lasers vermelhos com comprimento de onda de 650 nm e 

potência de 3 mW e as rotinas utilizadas para o processamento dos pontos dos lasers e o 

marco visual artificial foram descritas no Capítulo 2, seções 2.2.1, 2.2.2.2 e 2.2.2.3, 

utilizando-se o método da limiarização. 
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4.2.3 Filtro de Kalman 

 

 

As coordenadas X, Y e ψ  foram estimadas pelo Filtro de Kalman Estendido e a 

rotina foi desenvolvida utilizando-se o programa Matlab. 

A partir das eq. (2.20) e (2.21) pode se obter as equações discretizadas da 

dinâmica da embarcação e da saída que, incorporando-se os ruídos do processo e da medida, 

são dadas por: 

 

1 1 1 1 1k k k k k kx A x B u Ww− − − − −= + +      (4.1)  

 

( )k k kZ h x Vν= +        (4.2) 

 

onde:       ,A B e h  são discretizações das matrizes ,aA B e h . 

 

Para implantação do Filtro de Kalman Estendido foi utilizado o seguinte 

algoritmo: 

 

Predição: 

 

1 1 1 1ˆ ˆ
k k k k kx A x B u− − − −= +       (4.3) 

 

1
T T

k k k kP A P A WQW−
−= +      (4.4) 

 

Correção 

 

1( )T T T
k k k k k kK P H H P H VRV− − −= +     (4.5) 

 

ˆ ˆ ˆ( ( ,0))k k k k kx x K Z h x− −= + −      (4.6) 

 

( )k k k kP I K H P−= −       (4.7) 

 



96 
 

onde: 

 

ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ[ ] ;

[ ] ;1 2

Tx u v r X Y
k k k k k k k

TZ d d y
k med

k k k

ψ=

=

 

 

1 0 0

0 1 0

0 0 1

W =

 
 
 
  

 

 

1 0 0

0 1 0

0 0 1

V =

 
 
 
  

 

 

1kA −  é obtida discretizando-se a seguinte matriz: 

 

 

1
3 3

' "

( ) 0 x
A x x MNa

x J J

−∂  −
=  

∂   
 

 

onde: 

ˆ ˆ -1

ˆ ˆcos( ) - ( ) 0
' ˆ ˆ( ) cos( ) 0

0 0 1
k

sen

J sen

ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ

=

=

 
 
 
  

 

"

ˆ -1
ˆ -1
ˆ -1

0 0 - - cos

0 0 cos -

0 0 0 u uk

v vk

k

usen v

J u vsen

ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ

=

=

=

=
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A matriz 
kH  é dada por: 

 

1

1

20 0 0 - sec 0 | | sec tan / cos

20 0 0 - sec 0 | | sec tan - / cos

20 0 0 - tan 1 | | / cos

k

X Xk

k

X b

H X b

X

ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ ψ ψ

ψ ψ = −

= −

+

=

 
 
 
 
 
  

� �

� �

�� � � �

�� � � �

�� �

 

 

A matriz ˆ( ,0)kh x− é dada por: 

 

ˆ

ˆ

ˆ

| | sec tan

ˆ( , 0) | | sec - tan

| | tan

k

X Xk

k

Y Yk

X b a

h x X b a

Y X

ψ ψ

ψ ψ

ψ ψ

ψ

−

−
=

−
=

−
=

+ −

= −

+

 
 
 
  

 

 

O vetor de estado aproximado é dado por: 

 

1 1 1 1k k k k kx A x B u− − − −= +� �       (4.8) 

 

A matriz de covariância do ruído do processo é dada por: 

 

0, 01 0 0

0 0, 01 0

0 0 0, 01

Q =

 
 
 
  

 

 

A matriz de covariância do ruído de medida é dada por: 

 

6

1, 0 0 0

10 0 1, 0 0

0 0 1, 0

R
−

=
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Os valores da matriz M, nos quais estão inclusos os valores da massa do veículo e 

massa adicional, são dados por (TANNURI e MORISHITA, 2006): 

 

31, 8 0 0

0 52, 7 0

0 0 12, 0

M =

 
 
 
  

 

 

Os coeficientes do amortecimento utilizados são dados pela matriz N:  

 

 

0,1302 0 0

0 7,1611 0

0 0 0, 0014

N =

 
 
 
  

 

 

Para as variáveis a e b que comparecem na eq.(2.22), de acordo com as 

características do arranjo, foram utilizados os seguintes valores: 

 

0,57a m=  

0,139b m=   

 

Aqui cabe ressaltar que embora sejam utilizados os sinais estimados do vetor de 

estado pelo Filtro de Kalman para a determinação da lei de controle, as posições e o ângulo, 

em particular, podem ser obtidos geometricamente a partir dos sinais medidos.  

As variáveis ψ , X, e Y, respectivamente, são determinadas por: 

 

1 2

1 2

arctan( - ) / 2

-(( ) / 2 ) cos

( )

direto

direto

direto direto med

d  d b

X d   d a

Y X sen y

ψ

ψ

ψ

=

= + +

= +

    (4.9) 
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Neste caso, os sinais diretos não foram utilizados por estarem corrompidos por 

ruídos de medida e preferiu-se utilizar o Filtro de Kalman, pois este, além de filtrar os ruídos 

de medida e do processo, estima também todo o vetor de estado que será necessário para a 

determinação da lei de controle.  

 

 

4.2.4 Controlador 

 

 

Os algoritmos de controle e de alocação de empuxo respectivamente seguiram os 

modelos propostos nas seções 2.5.1 e 2.5.2 e foram desenvolvidos utilizando-se o programa 

simulink do Matlab. 

As matrizes de ganho proporcional pK  e derivativo dK , utilizados para o 

controlador PD, na simulação e nos ensaios, são dados por (TANNURI e MORISHITA, 

2006): 

 

 

1,6 0 0

0 2,2 0

0 0 1,0
pK

 
 =  
  

 

 

 

9,9 0 0

0 13,6 0

0 0 8,4
dK

 
 =  
  

 

 

 

Uma vez determinada a força dos propulsores, conforme a seção 2.5.3, ela é 

transmitida por rádio freqüência para a eletrônica embarcada e as rotações são determinadas 

através de um sistema de pulse width modulation (PWM), pulso com modulação (TANNURI 

e MORISHITA, 2006) (gráficos com as curvas dos propulsores – Anexo A). 
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4.3 RESULTADOS DOS ENSAIOS 

 

 

Primeiramente, os desempenhos do Filtro de Kalman Estendido e do controlador 

foram avaliados através de simulação numérica em microcomputador. Foram efetuadas várias 

simulações cujos resultados auxiliaram a determinar o conjunto de ensaios a serem realizados. 

Neste trabalho, são apresentados resultados de alguns ensaios, juntamente com os obtidos 

através da simulação numérica. 

A seguir, são apresentados os resultados de quatro ensaios e o desempenho do 

controlador e do Filtro de Kalman Estendido são analisados considerando-se os seguintes 

fatores: 

- tempo de acomodação; 

- erro em regime permanente; 

- nível da variação do ruído; 

- comparação entre os sinais das posições e do ângulo de aproamento estimados 

pela simulação e as posições e ângulo estimados durante o ensaio; 

- variações do sinal de acordo com a distância e mudança de posicionamento; 

- variações do empuxo dos propulsores. 

 

 
 

Ensaio 1 
 

 

 

Neste ensaio é analisado o desempenho do sistema ao se definir somente a 

mudança de referência no eixo X. 

Na Tabela 4.2 estão indicadas as condições iniciais e os valores de referência 

adotados durante o ensaio: 
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Tabela 4.2 - Posição inicial e referência alterada durante o ensaio 1 

Posição 

Sinais estimados 
Inicial Referência 

X (m) -2,08 -1,50 

Y (m) 0,10 0,10 

ψ  (graus) -3,0 -3,0 

 

 

A Figura 4.6 mostra o resultado do ensaio e da simulação, mostrando os sinais 

para os eixos X, Y e ângulo de aproamento.  

 

 
Figura 4.6 - Gráficos da posição estimada ensaio e simulação 1 

 

Pode-se observar através da Figura 4.6 que o sistema persegue a posição desejada 

e o tempo para atingi-la durante o ensaio foi de aproximadamente 30s, um pouco maior que o 

obtido pela simulação, que foi de 25s. A velocidade média, atingida durante o deslocamento 

no eixo X foi de aproximadamente 0,017m/s. 
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Em relação ao tempo de acomodação do sistema durante o ensaio, foi de 

aproximadamente 30s e para simulação 35s. Estes resultados mostram que o sistema de 

controle respondeu bem às informações obtidas através do sensor. Mesmo com as oscilações 

dos sinais, o erro em regime permanente foi menor que 1% ao final do ensaio. 

O nível de ruído apresentado para o sinal da posição X foi relativamente baixo. 

Porém, tanto o sinal referente ao eixo Y como o ângulo de aproamento apresentaram maior 

ruído.  

A variação para o sinal do eixo Y foi aproximadamente de -2 a 4 cm e o ângulo de 

aproamento teve uma variação aproximada de -5 a 15 graus. Conforme os experimentos 

realizados na seção 3.2.2 e apresentados pela Tabela 3.3, as medições referente ao ângulo de 

aproamento apresentam maior variação do desvio padrão e maior erro entre o ângulo medido 

e o ângulo de referência, podendo ter sido responsável pela oscilação. As medições do 

deslocamento lateral, obtido apenas pela câmera nos experimentos da seção 3.1, Tabela 3.1, 

apresentou um desvio padrão menor e um erro também baixo. Porém, o cálculo da posição no 

eixo Y depende do ângulo de aproamento e como este apresentou ruído elevado, acabou 

afetando a estimativa do sinal referente a posição do eixo Y. 

Com relação à comparação da variação do sinal estimado durante o ensaio, com o 

sinal estimado pela simulação para o eixo X, os dois apresentaram um comportamento muito 

parecido. Porém, o sinal simulado para a posição no eixo Y e ângulo de aproamento 

apresentaram um comportamento mais estável durante a simulação. Esta diferença pode ter 

sido ocasionada por dois motivos: o primeiro seria o ruído gerado pelo próprio método do 

sensoriamento, pois durante o ensaio, deparamos com um cenário real, no qual o sistema de 

visão computacional pode estar sujeito a variações da iluminação e oscilações nas leituras das 

coordenadas dos pixels que representam o centróide dos pontos do laser e do marco visual 

artificial; o segundo pode ter sido gerado pelos ruídos do próprio processo, como pequenas 

formações de onda, que perturbaram o modelo.  

Para minimizar estes problemas, talvez seja necessário realizar alguns ajustes nas 

matrizes de covariância de ruído e processo, utilizadas no algoritmo do Filtro de Kalman, para 

melhorar sua eficiência e diminuir a oscilação do sinal. 

Os gráficos da Figura 4.6 indicam também uma maior oscilação do sinal para a 

posição Y e ângulo de aproamento no início do ensaio, no qual o barco estava mais distante da 

parede do tanque. Ao aproximar-se da parede, a oscilação do sinal diminuiu. Esta variação 
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também pode ser explicada pelos experimentos realizados na seção 3.1, Tabela 3.1 e seção 

3.2.2., Tabela 3.3, que indicam que quanto maior a distância, maior o erro e a variação do 

sinal.  

Apesar do caráter oscilatório dos sinais, pode se considerar esse resultado 

satisfatório, uma vez que não foi realizado nenhum tipo de ajuste para a otimização das leis de 

controle.  

Vale observar que essas oscilações geram maior esforço dos propulsores para 

manter o posicionamento do modelo. Esta variação sofrida pode ser observada na Figura 4.7, 

que apresenta o gráfico da força dos propulsores através do tempo para o primeiro ensaio e 

também para a primeira simulação.  

 
Figura 4.7 - Gráficos da força dos propulsores ensaio e simulação 1 

 

Observa-se que durante o ensaio, o propulsor 1, que é o principal, foi o que 

demandou maior força, principalmente durante o instante que ocorreu a mudança do sinal de 

referência para coordenada X, variando a força de aproximadamente -5N a 5N. Após o 

modelo atingir a posição desejada, iniciou-se uma acomodação do propulsor principal. Já na 

simulação, o propulsor 1 demandou menor variação da força, mantendo-se próximo do 

intervalo entre -1N e 1N e atingindo quase 4N no momento da mudança de posição. Para os 

propulsores 2 e 3, o gráfico indica um menor esforço, porém com maior oscilação. A variação 

da força ficou entre 0,3N e -0,5N durante o ensaio e entre 0,2N e -0,4N na simulação. 
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Para averiguar a eficácia do Filtro de Kalman, é mostrado na Figura 4.8 os sinais 

da posição estimada e os sinais obtidos diretamente através das eq.(4.9). Porém, para uma 

melhor visualização, os gráficos foram ampliados. 

Pelos resultados mostrados através da Figura 4.8, é possível observar que o Filtro 

de Kalman está estimando a posição a ser seguida e também suavizando o ruído. Porém, em 

alguns pontos, o sinal estimado apresenta um comportamento muito parecido com o adquirido 

diretamente do sensor, mostrando a necessidade de ajustes para a matriz de covariância de 

ruído de medida. 

 

 
Figura 4.8 - Gráficos da posição direta e estimada ensaio 1 

 

 

Ensaio 2 

 

 

A Tabela 4.3 apresenta a posição inicial do modelo e a referência desejada. Nessa 

nova situação ensaiada, variou-se, além da posição do eixo X, também a posição do eixo Y. 
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Tabela 4.3 - Posição inicial e referência alterada durante ensaio 2 

Posição 

Sinais estimados 
Inicial Referência 

X (m) -1,02 -1,20 

Y (m) 0,0 0,10 

ψ  (graus) -3,0 -3,0 

 

 

A Figura 4.9 mostra os gráficos resultantes deste ensaio, com o sinal estimado no 

ensaio e o sinal estimado na simulação. 

 

 

 
Figura 4.9 - Gráficos da posição estimada ensaio e simulação 2 

 
 

Pode se observar que o sistema novamente persegue a posição desejada, 

demorando aproximadamente 22s para atingir a posição Y e 30s para a posição X. No caso da 

simulação a resposta foi mais rápida, demorando aproximadamente 12s para atingir a posição 
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de referência. Porém, o tempo de acomodação foi maior tanto para simulação como para o 

ensaio, chegando próximo de 70s.  

Em relação ao ruído do sinal, novamente o eixo X apresentou pouco ruído e neste 

ensaio o sinal referente ao eixo Y apresentou um comportamento mais estável, se comparado 

ao anterior. Embora não fora desejado variar o ângulo de aproamento, este apresentou uma 

variação entre os instantes 60 e 120 de 3 a -2 graus. Esta variação pode ter ocorrido pelo fato 

da trajetória a ser perseguida, no eixo X, ter sido no sentido de ré e neste sentido o modelo do 

navio tende a guinar naturalmente para um dos lados. Porém, a trajetória foi corrigida pelo 

SPD, voltando para a posição de referência.  

O sistema respondeu bem às informações obtidas através do sensor e, mesmo com 

as oscilações do sinal, o erro em regime permanente novamente foi menor que 1%. 

Com relação à comparação da variação do sinal estimado durante o ensaio com o 

sinal estimado pela simulação, houve divergência no seu comportamento para o eixo X e 

ângulo de aproamento, talvez gerada pela natureza do movimento. O sinal obtido durante o 

ensaio para o eixo Y e o gerado pela simulação apresentaram um comportamento parecido.  

Devido à maior proximidade do barco em relação à parede do tanque, houve 

menor oscilação do sinal comparado com o ensaio anterior. Novamente o Filtro de Kalman 

estimou corretamente a posição. Porém, a correção do sinal poderia ter sido melhor, desde que 

fossem realizados ajustes nas matrizes de covariância de ruídos do sistema de medida e 

processo.  

A Figura 4.10 apresenta o gráfico da força dos propulsores durante o ensaio e 

simulação. Analisando o gráfico, observa-se que houve esforços maiores do propulsor 

principal e do propulsor 2 para seguir a trajetória e manter o posicionamento do veículo 

durante o ensaio e também para a simulação. Porém, novamente a variação da força durante a 

simulação foi menor comparada com o ensaio. Embora os propulsores de popa e proa 

devessem ter apresentado um comportamento semelhante, devido à natureza do movimento, 

como mostra o sinal simulado, o propulsor de proa apresentou um esforço um pouco menor 

durante o ensaio. 
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Figura 4.10 - Gráficos da força dos propulsores ensaio e simulação 2 
 
 
 

Em relação aos sinais obtidos diretamente pela eq.(4.9), se comparados com os 

sinais estimados pelo Filtro de Kalman, novamente os últimos apresentaram-se mais suaves. 

Porém, assim como no ensaio anterior, em alguns instantes os resultados da suavização dos 

ruídos do sinal estimado, poderiam ter sido melhores. 

 

 

 
Ensaio 3 

 

 

 
A Tabela 4.4 apresenta as informações referentes ao novo ensaio, no qual 

partindo-se de uma posição aleatória, foi configurado o sistema para perseguir uma 
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determinada posição. Neste caso, houve variação no posicionamento nos três graus de 

liberdade. 

 

Tabela 4.4 - Posição inicial e referência alterada durante ensaio 3 

Posição 

Sinais estimados 
Inicial Referência 

X (m) -1,74 -1,55 

Y (m) 0,43 0,0 

ψ  (graus) 17,1 1,0 

 

A Figura 4.11 mostra os gráficos resultantes deste ensaio, com o sinal estimado no 

ensaio e o sinal estimado na simulação. 

 
Figura 4.11 - Gráficos da posição estimada ensaio e simulação 3 

 

Observa-se que o SPD corrigiu a trajetória, buscando a posição desejada, 

demorando cerca de 20s para corrigir a posição no eixo X, 50s para correção no eixo Y e 60s 

para correção do ângulo de aproamento. Já na simulação, o tempo foi menor, demorando 

aproximadamente 15s para as três posições. O tempo de acomodação do sistema durante o 
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ensaio foi menor se comparado com os anteriores. Já o sinal simulado teve um tempo de 

acomodação maior. 

Neste ensaio, novamente o sinal estimado apresentou-se ruidoso, para as posições 

do eixo X, Y e ângulo de aproamento. Porém, com uma variação menor para o eixo Y e ângulo 

de aproamento se comparado aos ensaios anteriores. 

O erro em regime permanente para os eixos X, Y e ângulo de aproamento foi 

próximo de zero. Observa-se também que houve uma maior oscilação do sinal no início do 

ensaio, mostrando novamente que quanto maior a distância, maior o ruído. 

Com relação a comparação da variação do sinal estimado durante o ensaio com o 

sinal estimado na simulação, o último apresentou um caráter mais oscilatório, o que acarretou 

em maior tempo de acomodação do sinal simulado. Novamente o ruído foi mais freqüente no 

sinal estimado durante o ensaio. 

A Figura 4.12 apresenta os gráficos plotados da força resultante dos propulsores 1, 

2 e 3, durante o ensaio e simulação 3. 

 
Figura 4.12 - Gráficos da força dos propulsores ensaio e simulação 3 

 
 

Analisando a Figura 4.12, nota-se que durante o ensaio, no momento da correção 

da trajetória da posição no eixo X, houve um maior esforço do propulsor principal, variando 
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de -3N a 4N, aproximadamente. Os outros dois propulsores tiveram um comportamento muito 

parecido durante o ensaio e a força demandada para atingir o posicionamento desejado variou 

de aproximadamente 0,3N a 0,5N. Durante a simulação, o propulsor principal, o propulsor de 

popa e o propulsor de proa apresentaram menor esforço e menor variação da força, se 

comparado com o obtido no ensaio. 

 

 

 
Ensaio 4 

 

 

Esse ensaio teve uma sistemática um pouco diferente dos demais, pois teve a 

finalidade de avaliar o desempenho do controlador, alterando-se o valor da matriz de ganho 

proporcional pK que era de 1,6 (N/m) para posição (1,1), passando a ser utilizado um ganho 

de 3,2 (N/m), ou seja, dobrou-se o valor. 

Este ensaio teve um tempo maior de duração, porém as variações das posições de 

referência foram apenas para os deslocamentos no eixo X. 

A Figura 4.13 apresenta o resultado do ensaio e é mostrado o sinal para o eixo X, 

Y e ângulo de aproamento para o sinal estimado e simulado. 

 
Figura 4.13 - Gráficos da posição estimada ensaio e simulação 4 
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O gráfico mostra que o sistema de posicionamento dinâmico novamente perseguiu 

a trajetória. Observa-se também que foi realizado logo no início do ensaio um deslocamento 

de aproximadamente 80 cm na posição do eixo X. Este foi o maior deslocamento realizado 

nos ensaios. Existia certo receio em utilizar um deslocamento tão grande, pois poderia ocorrer 

a saturação do propulsor principal, podendo descontrolar o SPD. Porém, o sistema funcionou 

de maneira satisfatória, apresentando apenas uma variação do ângulo de aproamento de 

aproximadamente 17 graus e um pequeno deslocamento no eixo Y. Verifica-se também que 

houve uma pequena correção da trajetória de referência para o eixo Y, aproximadamente no 

instante 200 e para o ângulo de aproamento aproximadamente no instante 150.  

Outra observação importante está relacionada com nível de ruído que diminuiu 

com o passar do tempo. Esta acomodação do sinal pode estar relacionada novamente com a 

distância, mostrando que quando se aproxima do alvo ou parede de projeção, aumenta a 

precisão do sistema de visão computacional, ocorrendo menor variação do sinal. 

Comparando-se o sinal estimado pela simulação com o sinal estimado durante o 

ensaio, observa-se que este último tem um comportamento melhor, apresentando-se mais 

estável e menos ruidoso se comparado com o sinal simulado.  

Para poder verificar o tempo total de resposta para atingir a posição desejada, foi 

gerado um gráfico ampliado dos instantes 90 até 135, para facilitar a interpretação dos sinais.  

A Figura 4.14 apresenta o gráfico, que mostra um tempo de resposta de 

aproximadamente 20s para o sinal simulado e 30s para o estimado durante o ensaio. 

  

 

Figura 4.14 - Gráfico ampliado da posição estimada no ensaio e simulação 4 

 

Considerando-se o deslocamento de aproximadamente 80 cm, verifica-se que a 

velocidade média aproximada foi de 0,03m/s e se comparar com a velocidade atingida no 
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ensaio 1 que foi de 0,017 m/s, quase dobrou. Mostrando que, com o aumento do ganho, o 

desempenho do SPD melhorou.  

 

 

4.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL 
 

 

O método de sensoriamento baseado em visão computacional com uma câmera e 

lasers mostrou-se eficiente durante os ensaios. O Filtro de Kalman Estendido estimou o 

posicionamento do veículo adequadamente. Porém, os resultados apontam uma maior 

oscilação no sinal conforme se aumenta a distância. A partir da eq.(2.6), verifica-se que a 

variação da distância dδ , em relação à variação da coordenada do pixel Pδ , é dada por: 

 

 
2
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−       
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Portanto, constata-se que a variação da distância é mais significativa para pixels 

próximos ao centro do campo de visão, como ilustra a Figura 2.4a.  

Embora o sistema consiga medir o ângulo de aproamento, este é menos preciso e 

também sofre maior variação do sinal, conforme se aumenta a distância. Esta variação acaba 

acarretando ruídos de medida para a posição X e Y, pois estas coordenadas dependem do 

ângulo de aproamento.  

O sinal estimado referente à posição no eixo Y pode sofrer variações, dependendo 

das características do marco visual artificial escolhido: formato, cor ou tamanho. As variações 

da distância e das condições de iluminação também podem afetar o resultado. Já para o eixo 

X, a iluminação afeta menos o sinal, pois é estimado a partir dos pontos formados pela 

incidência dos raios de laser.  

Para minimizar os ruídos de medida estimados pelo Filtro de Kalman é necessário 

ajuste na matriz de covariância R. Porém, de maneira que não ocorra atrasos do sinal, o que 

poderia afetar o SPD. 
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A cor do fundo no qual ocorreram as projeções dos raios lasers poderia influenciar 

no resultado da aquisição e localização do centróide do ponto do laser. Todavia, como a 

parede do tanque é escura, facilitou a extração das características das imagens, necessárias 

para o SPD e apresentou menor influência das condições de iluminação. 

É importante salientar que, de acordo com a distância na qual o veículo está 

posicionado em relação ao alvo, existe um limite para o deslocamento angular. Se for 

ultrapassado, existe o risco do marco visual artificial sair do campo de visão da câmera e o 

sistema ficar descontrolado. Para resolver este problema, é interessante a utilização de uma 

estratégia de controle para que o veículo retorne automaticamente para última coordenada na 

qual foi possível detectar o marco visual. 

Outro fator que pode influenciar no resultado é a resolução utilizada para captação 

das imagens, pois quanto maior a resolução, maior a precisão do método de sensoriamento 

baseado em visão computacional, principalmente, para se medir o ângulo baseado na projeção 

dos pontos de laser.  

A simulação numérica foi importante para testes do sistema. A comparação dos 

resultados da simulação com os obtidos durante os ensaios mostrou que, em condições reais, o 

SPD tem um comportamento um pouco diferente, devido aos ruídos gerados pelo sistema de 

sensoriamento e pelo processo, como uma pequena formação de ondas ao redor do modelo 

durante o seu deslocamento, gerando movimentos oscilatórios de jogo e causando 

perturbações no sistema de medição.  

No geral, o sistema de visão computacional, o Filtro de Kalman e o controlador 

tiveram um bom desempenho, provando a viabilidade da aplicação desse método de 

sensoriamento, para ensaios com modelos reduzidos em laboratórios de tanque de provas. 

Baseado nos experimentos realizados no Capítulo 3 e os ensaios realizados neste 

Capítulo, o método de sensoriamento baseado em visão e laser pode ser de bastante utilidade 

para o projeto VSNT. Além de ser ativo e ter uma boa precisão, a sua aplicação será em 

situações na qual o veículo ficará próximo da área a ser inspecionada, e nesta situação o 

sistema mostrou-se bastante estável. É importante salientar que para aplicação deste método 

de sensoriamento nos meios subaquáticos, as restrições do meio, como absorção da energia 

luminosa, reflexão e, principalmente, as variações causadas pelos efeitos da refração devem 

ser respeitadas.  
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

 

A visão computacional tem sido alvo de estudos para o desenvolvimento de 

métodos de sensoriamento para veículos submersíveis não tripulados. Por meio do 

processamento das imagens captadas no ambiente subaquático é possível definir trajetórias 

precisas, contribuindo para o sistema de posicionamento dinâmico do veículo. O objetivo é 

facilitar a tarefa do operador durante a missão de inspeção e reparo, mantendo-se o veículo 

em torno de uma posição desejada ou seguindo uma determinada trajetória. 

De acordo com a revisão da literatura, existem vários trabalhos que abordam o uso 

da visão como método de sensoriamento aplicado a veículos submersíveis não tripulados. 

Dentre as abordagens, optou-se pelo uso combinado de uma câmera CCD e ponteiros lasers, 

utilizando o método da triangulação, destinado a medir distância e ângulo de aproamento 

entre o veículo e objetos alvo e, quando necessário, determinar o tamanho desses objetos. Esta 

opção mostrou-se interessante de ser estudada por se tratar uma opção simples e confiável. 

 

 

5.1.1 Conclusões dos experimentos com o sistema de visão 

 

 

Com o objetivo de testar a precisão do método e estudar a viabilidade de sua 

aplicação no projeto VSNT, foram realizados experimentos, de modo sistemático, em 

ambientes e condições variadas.  

Por meio dos resultados destes experimentos, conclui-se: 

1 - as medições apresentaram uma boa precisão, com desvio padrão máximo de 3 

mm na distância de até 1,0 m e 10 mm até 4 metros, com um erro médio abaixo de 1%. Para 

medição de ângulos, a precisão foi menor, porém satisfatória, com um erro médio abaixo de 

5% e com desvio padrão de 3 graus; 
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2 - no caso do ambiente subaquático, o índice de turbidez e as condições de 

iluminação influenciam de maneira significativa o desempenho do sistema de aquisição de 

imagens. Porém, quando o seu uso é combinado com os lasers como instrumento de medida, o 

seu desempenho melhora consideravelmente; 

3 – a iluminação natural do sol reduz a capacidade do sistema em captar e  

processar as imagens. Contudo, estudos realizados com o VSNT-Jaú I indicam que no rio, a 

partir de uma profundidade de 2 metros, a influência da iluminação solar é quase nula; 

4 – durante a operação noturna, o sistema de captação de imagens teve um melhor 

desempenho, aumentando o alcance do campo de visão e podendo medir distâncias mesmo 

em situações em que o objeto não podia ser visualizado; 

5 - outra vantagem da utilização do sistema de visão em conjunto com os lasers, 

está relacionada com o tempo de autonomia do veículo, pois os lasers de diodo propostos 

consomem baixa quantidade de energia e, como seu alcance é maior, possibilita que o sistema 

de iluminação composto pelas lâmpadas halógenas trabalhe com uma intensidade menor ou 

desligado até que chegue próximo ao alvo. Desta forma, o sistema consumirá menor 

quantidade de energia, o que é importante durante uma missão; 

6 – quanto a utilização de lasers com diferentes comprimentos de onda, os 

resultados apontaram que no ambiente subaquático fluvial, o raio laser vermelho é o mais 

indicado para ser utilizado, pois apresentou menor atenuação da energia luminosa, comparado 

com o azul e o verde. Além disto, causou menor influencia sobre a fauna subaquática fluvial, 

ou seja, atraiu menor quantidade de seres vivos que habitam neste meio;  

7 - a visão computacional combinada com o uso de lasers, com base no método da 

triangulação, é uma opção interessante para aplicação no VSNT-Jaú II, pois tem um custo 

relativamente baixo e possibilita aumentar o alcance do campo de visão na detecção de 

obstáculos.   

 

 

5.1.2 Conclusões dos experimentos com o SPD 

 

 

Baseado nos resultados desses experimentos, foi projetado e desenvolvido um 

sistema de posicionamento dinâmico (SPD) utilizando Filtro de Kalman para estimar o vetor 
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de estado baseado nos sinais obtidos através do sistema de visão composto por uma câmera e 

dois ponteiros lasers.    

Os testes para validação do SPD e o método de sensoriamento baseado em visão 

foram realizados por meio de simulação numérica e averiguação experimental, utilizando-se 

um modelo reduzido de um navio no laboratório do Departamento de Engenharia Naval e 

Oceânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Os resultados apontam que: 

1 - o método de sensoriamento mostrou-se eficiente, aliado ao uso do Filtro de 

Kalman, que reduziu os ruídos de medida e estimou a posição e a velocidade do modelo 

durante os ensaios. Utilizando os sinais estimados pelo Filtro, o sistema de controle perseguiu 

a trajetória e manteve o posicionamento do modelo no plano horizontal de maneira 

satisfatória, apresentando um erro em regime permanente abaixo de 1%; 

2 - comparando-se os resultados dos ensaios, com os resultados da simulação, 

observa-se que o sinal gerado durante o ensaio, apresentou um nível de ruído maior e também 

um tempo de resposta mais lento. Porém, há de se considerar que durante os ensaios, o 

sistema está sujeito as variações da iluminação ambiente, perturbações do processo e 

oscilações do sistema de medida, que não foram previstas durante as simulações; 

3 - os ruídos do sistema de medição baseado em visão e lasers variam de acordo 

com a distância entre o veículo e o objeto alvo ou parede. Para distâncias maiores, os sinais 

apresentam maior oscilação devido às características do sistema de aquisição. Este problema 

pode ser explicado pela eq.(4.10); 

4 – é necessário realizar ajustes nos valores atribuídos para a matriz de 

covariância do ruído de medida para melhorar a eficiência do Filtro de Kalman. Porém, este 

ajuste deve ser realizado de maneira que não ocorram atrasos na estimativa do sinal, o que 

poderia comprometer o desempenho do sistema; 

5 - outro fator que pode influenciar nos resultados é a resolução do sistema de 

aquisição, assim como as características do marco visual artificial e a iluminação da cena;  

6 - o método de sensoriamento baseado em visão com uma câmera e lasers é uma 

solução simples, ativa e independente. Ou seja, não depende de sinais de outros sensores para 

alimentar o SPD, mostrando-se viável para aplicações em laboratórios de tanques de provas 

em estudos do SPD para modelos de navios e também para o VSNT – Jaú II.  
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A importância de um veículo submersível não tripulado está relacionada com a 

busca por melhores condições para explorações do ambiente subaquático, assim como em 

missões de inspeção ou reparos em estruturas submersas, sem que ponha em risco a vida do 

ser humano. Com consciência da relevância de tais operações, espera-se que este trabalho 

possa contribuir de forma significativa para a concepção e desenvolvimento de tecnologias 

que garantam o sucesso destas tarefas e colabore para o progresso da humanidade. 

 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Baseado nos experimentos realizados e resultados obtidos, são sugeridos alguns 

trabalhos e estudos complementares: 

 

- Implantar o método de sensoriamento baseado em visão computacional e lasers 

no veículo VSNT – Jaú II para o plano horizontal e estudar a aplicação de um arranjo formado 

por quatro lasers que, além de medir distância e os deslocamentos angulares referente ao 

aproamento, possa também medir outros movimentos como os deslocamentos angulares de 

pitching. 

- Realizar estudos complementares com o método de sensoriamento baseado em 

visão e laser com câmeras e placas de aquisição de imagens que suportem maiores resoluções, 

com o objetivo de melhorar a precisão do sistema.  

- Ajustar a matriz de covariância de acordo com as variações da distância, para 

minimizar os ruídos referentes ao sinal estimado pelo Filtro de Kalman para o ângulo de 

aproamento. 

- Estudar a viabilidade de implementar estratégias de controle ao sistema de 

posicionamento dinâmico, para que, por exemplo, o veículo possa realizar o traqueamento de 

uma rota para inspeção de cabos ou dutos submersos. Dentre estas estratégias devem ser 

consideradas hipóteses, nas quais eventualmente o sistema possa perder o sinal de um dos 

lasers ou as informações referentes às bordas do cabo, devendo retornar a uma posição de 

referência e evitar possíveis descontroles. 
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- Projetar um sistema de controle, em conjunto com o Filtro de Kalman, tolerante 

aos efeitos ambientais externos, tais como correnteza, forças do cabo umbilical e, por meio de 

novas simulações e ensaios, ajustar as matrizes de covariância de erro do processo e do 

sistema de medição e depois avaliar novamente o desempenho do SPD. 

- Estudar a potencialidade do método de sensoriamento baseado em visão 

computacional e lasers para outras aplicações ligadas à área de Engenharia Naval. Como 

exemplo, na determinação da massa adicional de um veículo aquático de superfície ou um 

ROV, por meio de ensaios com decaimento livre. Este método também pode ser utilizado na 

área da robótica, em sistemas de controle aplicados a veículos terrestres e aéreos com a 

finalidade de detectar obstáculos e estabelecer rotas de fuga. 
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APÊNDICE A – VISÃO COMPUTACIONAL 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

As representações gráficas através das imagens têm cumprido papéis importantes 

no dia-a-dia do ser humano em praticamente todo o mundo, tanto para auxílio no 

entendimento e registro para estudos posteriores, como aplicações práticas, incluindo a 

automação de tarefas repetitivas ou perigosas. O surgimento de importantes técnicas de 

processamento de imagens e as atuais tecnologias dos computadores com custo acessível, alto 

desempenho e capacidade de armazenamento têm contribuído de forma significativa para o 

surgimento de trabalhos promissores na área de robótica (GONZALES; WOODS, 2000). 

A visão computacional é uma área da robótica que se dedica a desenvolver teorias 

e métodos voltados à extração automática de informações úteis contidas em imagens. As 

imagens são captadas por dispositivos imageadores, tais como câmera de vídeo, scanner e 

outros (GONZALES; WOODS, 2000). Atualmente, existe uma crescente aplicação da visão 

computacional nas mais diversas áreas: análise de imagens médicas, controle de qualidade na 

produção industrial, futebol de robôs, veículos aéreos e submersíveis não tripulados. 

A Figura A.1 mostra um modelo que representa as etapas empregadas em um sistema 

de visão computacional. 
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Figura A. 1 - Modelo de visão computacional  

 

O sistema de visão computacional é composto por várias fases de processamento. 

Delas obtemos um resultado final específico para cada aplicação desejada.  

 

 

2 AQUISIÇÃO 

 

 

A etapa da aquisição de imagens divide-se em dois componentes: 

O primeiro é a iluminação, que é um parâmetro importante em um sistema de 

visão, pois afeta a qualidade dos dados de entrada e depende do meio, local e horário em que 

as imagens serão captadas, assim como do tipo de fonte luminosa e o método de iluminação 

empregada. Imagens de baixa qualidade demandam maior esforço computacional para o seu 

processamento do que imagens bem captadas.  
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O segundo componente é a aquisição propriamente dita, que é o processo de 

conversão de uma imagem real 3D em outra em 2D. A câmera de vídeo ou outro dispositivo 

de aquisição de imagem é responsável por esta conversão.  

O tipo de câmera mais utilizada atualmente é a câmera com sensor CCD (Charge 

Coupled Device), que consiste em uma matriz de células semicondutoras fotossensíveis, 

armazenando carga elétrica proporcional à energia luminosa incidente. 

Na maioria das câmeras, o sinal original é analógico e deve ser convertido para 

um sinal digital através de um digitalizador, processo pelo qual os sinais elétricos se 

transformam em uma matriz de bits ou pixels. As imagens formadas são conhecidas como 

imagem do tipo BITMAP, ou seja, são formadas por mapa de bits. 

Assim, uma imagem digital pode ser considerada como sendo uma matriz 

bidimensional, onde cada elemento da matriz é um ponto na imagem e o seu valor identifica o 

seu nível de cor, luz e brilho. Os elementos desta matriz digital são chamados de elementos da 

imagem, elementos da figura ou simplesmente “pixels”. Na Figura A.2, mostramos a 

ampliação de parte de uma imagem para melhor visualização de seus pixels (GONZALES; 

WOODS, 2000). 

 

 
Figura A. 2 - Visualização de pixels de uma parte da imagem ampliada 

 

 

 

Pixel 
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3 PRÉ-PROCESSAMENTO 

 

 

Nesta fase do sistema de visão computacional, após a imagem ser captada, se 

necessário, deve-se adequar os níveis de brilho e contraste, bem como eliminar informações 

indesejadas que podem estar presentes na imagem. 

No pré-processamento, envolvem-se técnicas de Filtragem, Suavização e Realce 

das imagens. Cada aplicação requer técnicas específicas, que combinadas podem melhorar a 

qualidade da imagem captada (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999). 

 

 

4 SEGMENTAÇÃO 

 

 

A segmentação de imagens é uma das etapas fundamentais em um sistema de 

visão computacional. Em geral, é uma das tarefas mais difíceis em processamento de 

imagens, pois envolve um algoritmo com várias iterações que consomem um grande esforço 

computacional. Um bom algoritmo de segmentação facilita a identificação dos objetos da 

imagem e, de forma efetiva, garante o sucesso no reconhecimento (MARQUES FILHO; 

VIEIRA NETO, 1999). 

As técnicas de segmentação de imagens baseiam-se principalmente em: 

limiarização (Thresholding), detecção de pontos, detecção de retas e detecção de bordas 

(MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999). 

 

 

4.1 Limiarização ou thresholding 

 

 

As técnicas baseadas em limiarização (Thresholding) são muito utilizadas para a 

segmentação de imagens por serem computacionalmente simples em comparação a outras 

técnicas (MARQUES FILHO; VIEIRA NETO, 1999). 



131 
 

A forma mais simples de limiarização é conhecida como limiarização bimodal. 

Este processo também é denominado binarização.  

A limiarização bimodal é uma técnica de segmentação onde, através da varredura 

da imagem, pixel a pixel, rotula-se cada um como sendo do objeto ou do fundo, dependendo 

se o valor daquele pixel for maior ou menor que um valor pré-estabelecido (MARQUES 

FILHO; VIEIRA NETO, 1999). 

Com isso, pixels rotulados como 1 (ou qualquer outro nível de cinza conveniente) 

correspondem aos objetos, enquanto que aqueles rotulados como 0 correspondem ao fundo. 

 
Figura A. 3a e A.3b - Exemplo de limiarização bimodal 

 

As Figuras A.3a e A.3b mostram um exemplo de limiarização bimodal usando um 

limiar de nível de cinza igual a 100, em que são eliminadas as sombras e ruídos presentes na 

Figura A.3a. O resultado é mostrado na Figura A.3b, onde os objetos de interesse são mais 

claros que o fundo e cada pixel com nível de cinza maior ou igual a 100 foi rotulado como 

branco (1), enquanto que cada pixel com nível de cinza menor que 100 foi rotulado como 

preto (0).  

 

 

4.2 Detecção de pontos 

 

 

É uma técnica de detecção simples, baseada na localização de um ponto na 

imagem, que terá uma mudança significativa na sua intensidade de tons de cinza ou cor em 

relação aos seus vizinhos (GONZALES; WOODS, 2000). 
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4.3 Detecção de retas 

 

 

É o processo mais complexo, pois é necessário achar pixels semelhantes e testá-

los para verificar se fazem parte de uma linha comum ou segmento de reta, pertencentes a um 

objeto (GONZALES; WOODS, 2000). 

 

 

4.4 Detecção de bordas 
 

 

São técnicas baseadas nas utilizadas pelo sistema de visão humana no 

reconhecimento de objetos. É o processo de localização e realce dos pixels que compõem a 

borda de um objeto, aumentado o contraste em relação ao fundo.  

Existem várias técnicas de detecção de bordas como Canny (CANNY, 1996), 

Prewitt e Sobel (GONZALES; WOODS, 2000). A escolha de um desses métodos depende de 

alguns fatores: as características dos objetos a serem analisados, o custo computacional e o 

método a ser escolhido para a extração de características.  

 

 

5 EXTRAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

Após aplicarmos as técnicas de segmentação, as imagens têm seus dados na forma 

de pixels com fronteiras e regiões com seus limites bem definidos. O próximo passo do 

processamento é descrever estas partes constituintes da imagem, obtidas através da 

segmentação, de forma que atendam às necessidades da aplicação. A prática normal é 

representar essas partes através de rótulos ou nomes, que são considerados mais úteis para a 

descrição da imagem (GONZALES; WOODS, 2000). 

A representação e descrição dos objetos ou regiões de uma imagem segmentada 

são os passos iniciais para obtenção de um sistema de análise automática de imagens. 

Podemos utilizar um método ou um conjunto de métodos que capturem as diferenças 
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essenciais entre os objetos, sendo importante que os resultados sofram a menor influência 

possível em relação à mudança de posição, tamanho e orientação do objeto na cena 

(GONZALES; WOODS, 2000). 

 

 

6 RECONHECIMENTO E INTERPRETAÇÃO 

 

 

A última fase do processo de um sistema de visão computacional é a fase do 

reconhecimento e interpretação. 

O reconhecimento de padrão é obtido através dos descritores das partes 

constituintes da imagem, que mostram as características necessárias para o seu 

reconhecimento. Normalmente, um padrão possui mais de um descritor. Eles são baseados em 

informações qualitativas ou quantitativas dos objetos. 

Definidos os padrões de uma imagem, ou seja, seus descritores, passa-se para a 

interpretação que é também uma tarefa complexa, devido a grande quantidade de dados a 

serem processados (GONZALES; WOODS, 2000). 

Na resolução de um problema com a utilização de um sistema de visão 

computacional, não necessariamente utilizam-se todas as fases apresentadas. Os algoritmos e 

técnicas a serem empregados dependem do tipo do problema a ser solucionado, do ambiente, 

do objeto a ser reconhecido e das condições de iluminação do meio. 
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APÊNDICE B – LASER 

 

 

A palavra laser é formada pelas iniciais de “Light Amplitication by Stimulated 

Emission of Radiation” (amplificação da luz por emissão estimulada de radiação). Sua teoria 

de funcionamento é baseada na emissão estimulada de radiação, prevista por Albert Einstein 

em 1916, quando idealizou o funcionamento de um dispositivo chamado maser. Em inglês, 

maser é sigla para amplificação de microondas por emissão estimulada de radiação. Similar 

ao laser, mas, emite microondas ao invés de luz visível. Essa teoria ficou esquecida até 1953, 

quanto Charles Hard Townes, James P. Gordon e Herbert J. Zeiger produziram o primeiro 

“maser”. Em 1958, Townes e Arthur Leonard realizaram vários experimentos, alcançando 

grande progresso na direção de produzirem o primeiro laser. Baseado nesses resultados, 

Theodore Maiman, em 1960, criou o primeiro laser na Universidade Stanford, Estados Unidos 

(BAGNATO, 2005).  

O princípio da emissão da luz do laser é baseado nas leis fundamentais da 

interação da radiação luminosa, nas quais, quando um elétron se move para uma órbita com 

um maior nível de energia, tem uma forte tendência de voltar ao estado fundamental e quando 

isto ocorre libera energia na forma de um fóton (partícula de luz). Qualquer fonte de energia 

luminosa atinge esse estágio graças aos elétrons que mudam de órbita e liberam fótons. 

Porém, quando ocorre de maneira espontânea, esse retorno é demorado. No caso do laser, a 

emissão é estimulada e antecipada com a ajuda de um agente externo, outro fóton. Portanto, a 

emissão estimulada resulta em dois fótons idênticos: um emitido pelo átomo excitado ao 

voltar ao seu estado de energia mais baixo e o próprio fóton que acelerou ou estimulou esse 

processo.  

Outro ponto fundamental do laser é um par de espelhos, um em cada ponta do 

meio gerador. Os fótons, com comprimento de onda e fase específicas, refletem-se nos 

espelhos movendo-se de um lado para outro do gerador de laser. No processo, eles estimulam 

outros elétrons de modo que a energia aumente, e por conseqüência causando a emissão de 

mais fótons, como um efeito dominó. Logo se terão propagado muitos e muitos fótons de 

mesmo comprimento de onda e fase. O espelho em uma das pontas do laser é semiprateado, o 

que significa que ele reflete uma parte da luz e permite a passagem de outra parte. Essa parte 

da luz que consegue passar é a luz laser (WESCHLER, 2000). 
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A Figura B.1 ilustra o processo de emissão de luz do laser. No passo 1, o elétron é 

forçado a se mover para um nível mais alto de energia; nos passos 2 e 3, o elétron passa para 

níveis de energia mais baixa e libera um fóton; nos passos 4 e 5, o fóton estimula um elétron a 

mudar de camada, produzindo dois fótons, com o mesmo comprimento de onda e fase. Por 

fim, o passo 6 representa os fótons sendo refletidos pelo espelho. 

 

 

Figura B. 1 - Passos fundamentais para emissão do raio laser (WESCHLER, 2000) 

 

As principais características desse feixe emergente são: 

 

1- a luz laser é monocromática, ou seja, tem uma só cor ou comprimento de onda, 

enquanto uma fonte de luz incandescente é formada por vários comprimentos de ondas. Esse 

caráter monocromático da luz do laser vem do fato de a energia carregada pelo fóton 

estimulante e pelo fóton emitido serem as mesmas;  
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2- a potência do feixe laser pode ser muito grande, ao contrário das fontes de luz 

convencionais, chegando a ordens de terawatt (1012 W). Essas grandes potências ocorrem nos 

chamados lasers pulsados, onde a energia acumulada é emitida totalmente em um intervalo de 

tempo muito curto, da ordem de trilionésimos de segundo (10-12 s); 

3- o feixe resultante é colimado, ou seja, propaga-se na mesma direção, havendo 

um mínimo de divergência. Essa característica é extremamente importante para uma série de 

aplicações;  

4- a luz laser é coerente, isso ocorre porque as diferentes porções sucessivas de 

uma mesma onda luminosa oscilam para cima e para baixo de forma sincronizada. Quando 

essas oscilações não ocorrem de forma sincronizada, dizemos que a fonte não é coerente.  

 

Quanto ao meio ativo, há vários tipos de laser. Cada tipo tem suas características 

peculiares, que os tornam adequados para determinadas aplicações (AMORIM, 2006). 

Existem vários tipos de laser e as diversas possibilidades de meios ativos são 

destinadas a diferentes aplicações, possibilitando a ação laser em um certo comprimento de 

onda específico. O material gerador do laser pode ser sólido, gasoso, líquido ou semicondutor. 

 

Lasers de estado sólido possuem material de geração distribuído em uma matriz 

sólida, como o laser de rubi ou o laser Yag de neodímio: ítrio-alumínio-granada. 

Lasers a gás têm como principal resultado uma luz vermelha visível. Os mais 

comuns são os de hélio e hélio-neônio. Já os Lasers de CO2 emitem energia na faixa do 

infravermelho com comprimento de onda longo, são utilizados para cortar materiais 

resistentes e são normalmente utilizados na metalurgia. 

Lasers Excimer têm o nome derivado dos termos excitado e dímero e usam gases 

reagentes como o cloro e o flúor, misturados com gases nobres como o argônio, criptônio ou 

xenônio. Quando estimulados eletricamente, uma pseudomolécula (dímero) é produzida e 

emite luz na faixa ultravioleta. 

Lasers de corantes utilizam como material de geração corantes orgânicos 

complexos como a rodamina 6G, em solução líquida ou suspensão. Podem ser ajustados em 

várias faixas de comprimentos de onda.  
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Lasers de semicondutores são também chamados de lasers de diodo. Esses 

dispositivos eletrônicos costumam ser muito pequenos e utilizam baixa energia 

(WESCHLER, 2000). 

 

De acordo com o material gerador o laser pode emitir luz com diferentes 

comprimentos de onda, potência e duração do pulso. Um laser de rubi, por exemplo, emite luz 

com um comprimento de onda de 694 nm. Já os lasers de CO2 emitem luz na região 

infravermelha e são muito poderosos, atingindo alta potência, suficiente para cortar o aço.  

Outros lasers, como os lasers de diodo, são muito fracos e são utilizados nos 

modernos apontadores a laser de bolso. Esses lasers costumam emitir um raio de luz que tem 

comprimento de onda entre 470 nm e 680 nm (WESCHLER, 2000).  

 

A Tabela B. 1 apresenta alguns dos lasers mais comuns e seus comprimentos de 

onda de emissão: 

 

Tabela B. 1 - Tipos de laser e respectivos comprimentos de onda 

Tipo de laser Comprimento de onda (nm) 

Fluoreto de argônio (UV) 193 

Fluoreto de criptônio (UV) 248 

Cloreto de xenônio (UV) 308 

Nitrogênio (UV) 337 

Argônio (azul) 488 

Argônio (verde) 514 

Hélio-neônio (verde) 543 

Hélio-neônio (vermelho) 633 

Corante Rodamina 6G (ajustável) 570-650 

Rubi (CrAlO3) (vermelho) 694 

Nd:Yag (NIR) 1.064 

Dióxido de carbono (FIR) 10.600 

 
 

Atualmente, no campo das ciências experimentais existem muitas aplicações para 

o laser. Na Física, a pesquisa sobre o laser é uma área normalmente denominada Óptica 
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Quântica. Dedica-se exclusivamente ao estudo do desenvolvimento de teorias e modelos que 

expliquem as inúmeras propriedades dessa radiação e de sua interação com a matéria. 

Na Biologia, o laser ganhou terreno com as chamadas pinças ópticas (feixes de luz 

que agem como pinças mecânicas e que possibilitam movimentar ou segurar organelas 

celulares, por exemplo) e com técnicas modernas de microscopia. O laser tornou-se também 

um importante instrumento cirúrgico aplicado em cirurgias oftalmológicas, conseguindo 

alcançar um alto grau de sucesso. Na oncologia, o laser tem sido rotineiramente usado como 

instrumento de tratamento e diagnóstico para os vários tipos de câncer. Na odontologia, o 

laser futuramente pode substituir a famosa broca do dentista, na remoção de cáries. 

Atualmente, as aplicações industriais do laser são diversificadas, mas certamente 

suas utilizações como instrumento de corte, marcação e solda são as mais amplamente 

difundidas. Como instrumento de furo e corte, a vantagem do laser reside no fato de ele 

evapora o material no local do furo ou da linha de corte, removendo automaticamente o 

subproduto, sem deixar vestígios. Isso o torna mais preciso que outros meios mecânicos. 
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APÊNDICE C – CORREÇÃO DO EFEITO BARRIL 

 

 

O método de correção radial refere-se ao método proposto para a correção de 

distorção tipo barril, onde ela é implantada mudando-se a base do sistema e corrigindo-se 

ponto a ponto, através do raio entre o pixel referente ao centro da câmera e outro pixel 

localizado nas extremidades da imagem (GRIBBON; JOHNSTON; BAILEY, 2003), 

obedecendo ao modelo dado por: 

 

 

2
(1 )r r kru d d= +       (C.1) 

 

 

onde: 

ru é a distância entre o pixel central e o pixel da imagem não distorcida nas 

extremidades da imagem; 

rd  é a distância entre o pixel central e o pixel distorcido nas extremidades da 

imagem; 

 k é o coeficiente de distorção ou correão, que é determinado experimentalmente.  

 

Para realizar a correção do efeito barril, é necessário encontrar o coeficiente k, que 

é uma constante que garante radialmente a correção da imagem. Para tanto, foi feito um grid 

de calibragem medindo 64x57cm e foram traçadas linhas na horizontal a cada 10 cm e na 

vertical a cada 5 cm, como ilustra a Figura C.1.  
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Figura C.1 - Grid criado para correção do efeito barril com os pontos P1, P2, P3 e P4. 

 
 

Para corrigir o efeito barril foram realizados os seguintes passos: 

 

1- foi posicionado o grid de forma que o seu centro coincidia com o centro da 

câmera; 

2- leitura da coordenada central (xc,yc); 

3- leitura de quatro coordenadas simétricas, P1, P2, P3 e P4, conforme pode ser 

observada da Figura C1. 

4- calcular a distância entre a coordenada central e os pontos P1, P2, P3 e P4 na 

imagem distorcida; 

5- calcular a distância entre a coordenada central e os pontos P1, P2, P3 e P4 

baseada no tamanho dos pixels próximos ao centro e, portanto, não distorcidos. 

6- determinar o valor de k através da média dos cálculos para os pontos P1, P2, P3 

e P4, definidos pela eq. (C.1) redefinida por: 
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2

1
1

r
u

k
r r
d d

= −
 
 
  

       (C.2) 

 

 Após este procedimento o k resultante foi 3,272923x10-7.  

  

7 – Após definido o valor de k, a correção da imagem é realizada, partindo do 

ponto central até as extremidades e é dada por: 

 

2 2( ) ( )r x x y yd c d cd
= − + −

     (C.3) 

Aplica-se a eq (C.1) e calculam-se as novas posições das coordenadas através de: 

1tan
y yd c

x xd c
ϕ

−−=
−       (C.4) 

 

cosx r xu u i cϕ= +       (C.5) 

 

y y sen xu u i cϕ= − +       (C.6) 

 

onde:   

xd e yd  são as coordenadas distorcidas; 

xu e yu são as coordenadas corrigidas; 

xc e yc são as coordenadas centrais da imagem; 

ϕ é o ângulo radial para correção. 
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Após o processamento, a imagem resultante é ilustrada pela Figura C.2, na qual 

pode-se observar que a distorção foi reduzida de maneira significativa, comparando-se com a 

Figura C.1. 

 

 

Figura C. 2 - Imagem resultante do grid após o algoritmo de correção 
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ANEXO A – CURVA DOS PROPULSORES 
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Figura AA. 1 - Curvas propulsor principal F. líquida (gf) x Rotação-n (rpm) 

 
 
 

 

Ensaio de Bollard Pull - Propulsor laterar de Proa
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Figura AA. 2 - Curvas propulsor lateral de proa F. líquida (gf) x Rotação-n (rpm) 
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Ensaio de Bollard Pull - Propulsor lateral de Popa
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Figura AA. 3 - Curvas propulsor lateral de popa F. líquida (gf) x Rotação-n (rpm) 
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Figura AA. 4 - Curvas propulsor principal PWM(%) x F. líquida (gf) 
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Ensaio de Bollard Pull - Propulsor lateral de Proa

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

F líquida (gf)

P
W

M
 (

%
)

Estibordo

Bombordo

 

Figura AA. 5 - Curvas propulsor lateral de proa PWM(%) x F. líquida (gf) 
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Figura AA. 6 - Curvas propulsor lateral de popa PWM(%) x F. líquida (gf) 


