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RESUMO
======
A utilização de câmeras de vídeo em tarefas robóticas tem atraído a
atenção de engenheiros e cientistas há várias décadas. O enorme
interesse por esta modalidade sensorial é atribuído às suas
características particulares, como medição sem contato, amplo campo de
cobertura, abrangência multi-espectral, custo reduzido por bit de dado
e grande quantidade de informação fornecida. Dentre essas informações,
podemos citar os parâmetros geométricos e fotométricos dos objetos,
das fontes de luz e da própria câmera.
Estimação paramétrica baseada em visão consiste em obter o conjunto de
parâmetros que melhor explica um fenômeno de interesse (e.g., mudança
na pose de um objeto) em uma sequência de images. Por sua vez,
controle de robôs baseado em visão, ou simplesmente servovisão,
consiste em estabilizar sistemas robóticos a partir da realimentação
dos parâmetros visuais estimados. Em todo caso, os algoritmos devem
ser precisos, porém suficientemente simples e robustos a fim de
permitir operação em tempo real e tolerar os inevitáveis ruídos de
medição e os erros de modelamento.
Esta apresentação se propõe a introduzir as soluções clássicas para os
problemas de estimação paramétrica e de controle de robôs baseados
exclusivamente em visão. Além das formulações teóricas, diversos
experimentos são ilustrados para mostrar o grau de precisão e robustez
que essas soluções podem atingir em, por exemplo, automação industrial,
realidade aumentada, intervenções cirúrgicas, tecnologias assistivas e
aplicações militares.
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