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Resumo

Laureano, G. T. Detecção Topológica de Padrões Xadrez para Calibração de
Câmeras. 138 p. Tese de doutorado – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo, 2013.

A identificação de pontos em padrões de calibração é relatada como uma fase traba-
lhosa nos processos de calibração de câmeras. Essa etapa é sensível à presença de ruídos
e geralmente requer a identificação de muitos pontos de controle. A detecção automá-
tica de padrões de calibração é fundamental para a automatização desse processo. Os
trabalhos existentes são poucos e implementam soluções semi-automáticas ou, quando
automáticas, não lidam com imagens distorcidas, com inclinações acentuadas ou exigem
a detecção de todos os pontos apresentados pelo padrão de calibração. O presente tra-
balho vem contribuir com essa área propondo uma metodologia, denominada Chessboard
Topological Detection (ChTD), completamente automática, aplicável a imagens com alta
distorção, independente da detecção completa do padrão e que apresenta melhor apro-
veitamento dos pontos e do conjunto de imagens de calibração. A metodologia proposta
é baseada em três etapas: a detecção estrutural dos pontos de interesse; triangulação e
filtragem dos pontos encontrados com base em regras topológicas; e a propagação e ajuste
de coordenadas via conectividade dos pontos vizinhos. A partir dessa metodologia foi
implementada uma ferramenta que permite extrair pontos de calibração de um padrão
xadrez de forma simples e completamente automática. Na avaliação do método ChTD foi
realizada uma comparação com a função findChessBoardCorners da biblioteca OpenCV
usando conjuntos de imagens reais e sintéticas. Os testes realizados com imagens reais
possibilitaram comparações numéricas da quantidade de pontos e de padrões detectados,
e os com imagens sintéticas permitiram avaliar o ChTD diante de inclinações do padrão e
ruídos controlados. Pelos resultados obtidos foi possível verificar que o ChTD foi superior
ao método do OpenCV, apresentando menor dependência à inclinação do padrão, melhor
aproveitamento dos pontos e das imagens de calibração e realizando a detecção em ima-
gens distorcidas. O ChTD é executado em um único passo, diferenciando-se do método
do OpenCV que faz transformações sucessivas da imagem. A metodologia desenvolvida
é modularizada, possibilitando o uso de outros algoritmos em suas fases intermediárias.

Palavras-chave: Padrões de Calibração. Calibração de Câmeras. Reconhecimento de
Padrões. Detecção Topológica.





Abstract

Laureano, G. T. Topological Detection of Chessboard Patterns for Camera
Calibration. 138 p. Ph.D. Thesis – São Carlos School of Engineering, University of
São Paulo, 2013.

The detection of calibration points is reported as a time consuming task in camera
calibration systems. This task is sensitive to noise and usually requires identification
of a large set of control points. A methodology of automatic detection of calibration
patterns is essential for the automation of this process. Existing works are few and usu-
ally implement semi-automatic solutions. Automatic methods do not deal with distorted
images, and patterns with high tilt angles or require the detection of all the calibration
points. The present work aims to contribute to this area proposing a methodology named
Chessboard Topological Detection (ChTD), which is completely automatic, applicable to
images with high distortion, making better use of all detected points, avoind calibration
frames losses, regardless of the complete detection of the pattern features. The propo-
sed methodology is based on three steps: the structural detection of points of interest,
filtering and triangulation of the points based on topological rules and the adjust and
coordinate propagation via connectivity of neighboring points inside the mesh. Based on
this methodology, was implemented a tool that allows to extract calibration points of a
chessboard pattern in a simple and automatic way. For the evaluation of the method
ChTD, a comparison was made with the function findChessBoardCorners, which belongs
to OpenCV library, using sets of synthetic and real images. Tests performed with real
images allowed numerical comparisons of the number of points and detected patterns.
The tests with synthetic images allowed to evaluate the ChTD facing the controlled tilt
angle of the chessboard pattern and controlled image noise. The obtained results showed
that the ChTD method was superior to OpenCV, with less dependence on the tilt angle
of the calibration pattern, detecting more points, avoiding calibration images losses and
detecting the pattern in distorted images. The ChTD runs in a single step, differing from
OpenCV method that makes successive transformations of the image. The developed
methodology is modular, enabling the use of different algorithms in its intermediates and
some principal stages.

Keywords: Calibration Patterns. Camera Calibration. Pattern Recognition. Topologi-
cal Detection..
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1 Introdução

A detecção automática de padrões de calibração é um assunto pouco abordado pelos
trabalhos de calibração de câmeras. Esse processo busca extrair pontos em uma imagem de
modo a fornecer os dados para os algoritmos de calibração. Nos trabalhos de calibração de
câmeras a extração de pontos é uma fase considerada complicada por exigir alta precisão
na detecção dos dados de calibração e baixo índice de ruído (TRUCCO; VERRI, 1998). Desse
modo, a extração dos pontos requer uma análise minuciosa da imagem, sendo dependente
de intervenção humana para garantir o levantamento seguro dos dados de calibração.

De modo geral os algoritmos de calibração são sensíveis a ruídos, exigem o conheci-
mento refinado sobre a posição dos pontos de calibração e múltiplas visões dos mesmos,
o que torna a extração dos pontos uma tarefa trabalhosa e susceptível a erros quando
executada manualmente (HARTLEY; ZISSERMAN, 2004; QI; LI; ZHENZHONG, 2010).

Os desdobramentos de um processo de calibração têm início com a definição de uma
referência no ambiente real e de pontos de controle com coordenadas tridimensionais
conhecidas. A câmera a ser calibrada observa uma cena do ambiente real de maneira que
os pontos de controle são projetados em seu plano de imagem. O passo seguinte consiste
em extrair e identificar as respectivas projeções de cada ponto de controle em coordenadas
de imagem que, junto às coordenadas tridimensionais, formam o conjunto de dados de
calibração.

Tradicionalmente, as metodologias de calibração de câmeras empregam o uso de obje-
tos denominados Padrões de Calibração para facilitar a extração dos pontos de interesse.
Esses objetos possuem dimensões físicas conhecidas e apresentam um conjunto de Pontos
de Controle ou Pontos de Calibração que são representados por características visuais,
cujas posições podem ser deduzidas em função de uma referência no próprio padrão e
pela sua aparência regular (MALLON; WHELAN, 2007). A Figura 1 ilustra o padrão xadrez
que é um dos padrões mais difundidos entre os trabalhos de calibração de câmeras. Esse
padrão é formado por quadrados com dimensões similares e de cores diferentes, onde os
pontos de controle são representados por características como cantos ou pelos pontos onde
quadriláteros de cores diferentes se tocam, denominados cantos-x.

Nas aplicações onde é necessário relacionar grandezas espaciais em imagens com al-
guma unidade de medida, o termo “Calibração Métrica de Câmeras” é mais apropriado
(BROWN, 1971). Nesse caso, é essencial o conhecimento da posição absoluta de cada
característica apresentada (HARTLEY; ZISSERMAN, 2004). A detecção do padrão deve
contemplar a identificação dos pontos de calibração e o reconhecimento de sua posição
em relação a uma referência conhecida.
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canto

canto-x

Figura 1: Exemplo de padrão xadrez. Os pontos correspondentes aos cantos dos qua-
driláteros e os cantos-x, onde quadriláteros de cores diferentes se tocam, representam os
pontos de calibração. Fonte: Adaptado de Bouguet (2004).

A detecção automática de características em imagens pode ser considerada um pro-
blema da área de reconhecimento de padrões, que tem como objetivo principal classificar
informações baseado em um conhecimento a priori sobre a característica de interesse
(BISHOP, 2006). Para a detecção de pontos em imagens de padrões xadrez as informações
são visuais e as características são dadas pela distribuição das intensidades dos pixels que
forma um canto ou um canto-x como ilustrado na Figura 1.

Os problemas relacionados à detecção de padrões de calibração recaem sobre questões
como a falta de unicidade da característica de interesse e a descaracterização provocada
pela presença de ruído e distorções nas imagens (SCHMID; MOHR; BAUCKHAGE, 2000).
Quando os pontos de interesse são definidos por características semelhantes, a aparência
dos padrões de calibração impõe um alto grau de ambiguidade na imagem (DAO; SUGI-

MOTO, 2010). As características mais simples, como as da Figura 1, podem ocorrer no
restante da cena por questões inerentes à própria imagem dos objetos que a compõem ou
pela presença de ruídos (KANG; HA; JEONG, 2008). As distorções provocadas pelas lentes
transformam as imagens de forma não linear desconfigurando as propriedades geométricas
da característica de interesse (RUFLI; SCARAMUZZA; SIEGWART, 2008). Adicionalmente, a
presença de ruído, sombras, iluminação não uniforme, distorções de perspectiva, escala e
oclusões na imagem também têm papel importante na lista de dificuldades a serem supe-
radas pelos trabalhos que buscam soluções para essa área (GONZALEZ; WOODS, 2006). A
soma desses problemas faz da construção de métodos de detecção automáticos de padrões
de calibração uma tarefa desafiadora (DAO; SUGIMOTO, 2010).

Na última década, a verificação de atributos topológicos tem sido empregada em tra-
balhos de detecção e casamento de padrões em vários segmentos da área de Visão Com-
putacional (DELINGETTE; MONTAGNAT, 2000; DELINGETTE; MONTAGNAT, 2001; DONG;

ZHOU, 2008; CHEN; FREEDMAN; LAMPERT, 2011; POKORNY et al., 2012). A detecção
topológica de padrões faz uso de campo da matemática conhecido como Matemática To-
pológica, mais especificamente da Topologia Geral, que é fortemente baseada em teoria
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dos conjuntos e geometria (HAZEWINKEL, 2001). A Topologia Geral considera atributos
estruturais e qualitativos do objeto de análise como o relacionamento espacial de suas
características, propriedades espaciais, conectividade, continuidade, bordas e forma.

A extração de atributos topológicos em dados reais é relatada como um problema de
difícil solução. Uma das principais motivações de pesquisas nessa área tem sido focada
na extração de informações topológicas sem a construção de modelos probabilísticos dos
dados (POKORNY et al., 2012). No entanto, a avaliação de atributos topológicos é menos
sensível a ruídos e admite a presença de distorções, mostrando-se adequada para as apli-
cações de detecção automática de padrões de calibração que são fortemente influenciadas
por esses problemas (SHU; BRUNTON; FIALA, 2009).

O presente trabalho utiliza uma metodologia de detecção topológica dos padrões de
calibração. A ideia de tratar esse problema por uma abordagem topológica não é nova,
no entanto, a metodologia desenvolvida nesta tese é diferente das existentes na literatura
por considerar a detecção parcial e a presença de ruídos inclusive no interior do padrão de
calibração. Desse modo, esta tese vem contribuir com essa área de pesquisa, propondo um
método automático de detecção de padrões xadrez que pode ser aplicado nos sistemas de
calibração de câmeras com o objetivo de facilitar os processos de calibração e permitindo
que essa tarefa seja realizada de acordo com as exigências estabelecidas pelos métodos de
calibração e sem participação do usuário.

1.1 Motivação

A visão certamente é um dos sentidos mais desenvolvidos e mais complexos que se co-
nhece. De fato, os sistemas naturais de visão possuem um alto grau de complexidade bem
como uma alta taxa de sucesso nas operações que esses sistemas se propõem a desempe-
nhar, seja a detecção ou a interpretação de informações visuais. Tomando como exemplo
o sistema visual humano, não se pode negar que muitas tarefas são realizadas de maneira
inconsciente e aparentemente trivial considerando somente dados visuais. Esse sistema
evoluiu naturalmente por um grande período de tempo para aperfeiçoar o processamento
de grandes volumes de informações que vão desde a retina até o córtex visual do cérebro
por meio de uma rede complexa de sinapses neuronais, tomando proporções que fogem
da compreensão humana (HUBEL, 1995).

A calibração de câmeras é uma dos campos de estudo da área de Visão Computacional
que permite que as aplicações extrapolem o sentido natural da visão (DAVIES, 2012). Com
uma câmera calibrada é possível realizar medições no espaço com precisão conhecida e
em relação a uma unidade de comprimento. Os sistemas de visão que empregam câmeras
calibradas podem ainda se beneficiar do cálculo de velocidade e do volume de objetos, o
que não pode ser facilmente desempenhado pelos sistemas naturais de visão (WANG, 2013;
SAKAS, 2002).
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A calibração de câmeras é um tema de pesquisa que geralmente busca determinar as
características geométricas de uma câmera de modo a modelar seu processo de formação
de imagens (HARTLEY; ZISSERMAN, 2004). Desde 1970, quando houve um crescimento
exponencial dos estudos na área de Visão Computacional, a calibração de câmeras é um
assunto amplamente investigado em diversos centros de pesquisa, seja no meio acadêmico
ou no setor industrial. Esse interesse pode ser observado pelo grande número de publica-
ções nessa área e também pelo fato dessa tecnologia servir de base para um vasto campo
de aplicações, estando presente desde a indústria do entretenimento até aplicações em
medicina, engenharia e na área militar (QI; LI; ZHENZHONG, 2010).

A calibração de dispositivos é um assunto presente em quase todas as áreas do conheci-
mento, mas é essencialmente caracterizada pelo problema de estabelecer o relacionamento
entre diferentes tipos de medidas (SKOOG; HOLLER; CROUCH, 2006). O termo “Calibração
de Câmeras” possui um significado amplo, compreendendo qualquer operação de calibra-
ção realizada em uma câmera, no entanto, é frequentemente associado a um segmento
específico, a Calibração Geométrica de Câmeras. Nesse caso, busca-se determinar os
aspectos construtivos e geométricos de uma câmera, tendo como objetivo mapear os re-
lacionamentos entre as medidas espaciais tridimensionais de pontos no ambiente com as
medidas bidimensionais, ou distâncias, entre suas respectivas projeções dentro do plano de
imagem. O mesmo termo também pode se referir à Calibração Fotométrica de Câmeras,
que investiga a resposta radiométrica do sensor de imagem, normalmente aplicada ao ma-
peamento e à normalização de cores, mas que foge do contexto desse trabalho (SZELISKI,
2010).

Quando uma câmera está calibrada geometricamente, o conjunto de valores que descre-
ver seu processo de formação de imagens é conhecido em função de um modelo matemático
de câmera (TRUCCO; VERRI, 1998). Esses valores são parâmetros do modelo usado, divi-
didos em parâmetros intrínsecos, que correspondem às características internas à câmera,
como distância focal, centro real da imagem, eixo principal, inclinação entre os eixos de
imagem, dimensões dos pixels e as distorções provocadas pelas lentes; e parâmetros ex-
trínsecos, que descrevem a posição e orientação da câmera em relação a uma referência
no ambiente.

Tradicionalmente muito esforço é dedicado à elaboração de métodos de calibração
mais robustos e precisos, que focam essencialmente na modelagem matemática desse pro-
blema e na exatidão de suas soluções (SALVI; ARMANGUé; BATLLE, 2002). Esses estudos
possibilitaram um amadurecimento significativo dessa área, no entanto a automatização
do processo de calibração ainda é um assunto pouco abordado. Algumas operações im-
portantes como extração de pontos em imagens, detecção de padrões, ajuste de modelos,
retificação de imagens e os erros originados e propagados por esses estágios não rece-
bem a devida atenção das pesquisas da área, embora sejam de suma importância para a
qualidade da calibração (HEIKKILä; SILVéN, 1997).
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A detecção automática de padrões de calibração é ainda um problema em aberto,
havendo poucos trabalhos publicados nessa área de pesquisa. Os estudos existentes, em
sua maioria, propõem métodos semiautomáticos ou, quando se dizem automáticos, não
conseguem lidar com imagens distorcidas, com inclinações acentuadas do padrão de ca-
libração ou exigem a detecção de todos os pontos apresentados pelo padrão (BOUGUET,
2004; ESCALERA; ARMINGOL, 2010; BRADSKI, 2000).

A ausência de metodologias automáticas de detecção de pontos de controle dificulta
o desenvolvimento e a manutenção de sistemas onde é necessária a calibração frequente
dos dispositivos de captura de imagens. Isso pode ser observado em muitos setores,
como na manutenção de câmeras usadas no setor industrial em aplicações de inspeção
visual (CHIN; HARLOW, 1982; SCHAULIN, 2003; HASHIMOTO, 2012); em sistemas de visão
ativa (YOUNG; MATAS; KITTLER, 1999), onde as câmeras usualmente se movimentam no
espaço alterando seus parâmetros extrínsecos; na construção e manutenção de sistemas
de mapeamento urbano (SHIODE, 2000; AKBARZADEH et al., 2006), quando as câmeras
ficam expostas e sujeitas a avarias mecânicas que podem alterar tanto seus parâmetros
internos e externos.

Na robótica industrial, braços robóticos estimam continuamente sua posição na linha
de montagem observando padrões específicos a fim de determinar a posição correta das
peças (KARABEGOVIC; VOJIC; DOLECEK, 2006). Na robótica móvel o emprego de câmeras
possui propósitos variados, fornecendo dados para os sistemas de auto-localização, ma-
peamento de ambientes e estimação de movimentos (odometria visual) (DESOUZA; KAK,
2002; WILLIAMS; REID, 2010; CHOI et al., 2011). No contexto da navegação autônoma,
uma câmera calibrada provê informações tridimensionais úteis para a detecção e reconhe-
cimento de obstáculos (OHNISHI; IMIYA, 2006; CONRAD; DESOUZA, 2010). Nas aplicações
de realidade aumentada (KLEIN; MURRAY, 2007) um sistema de visão fornece os dados
necessários para a inserção de objetos virtuais no ambiente, tornando a interação homem-
máquina mais imersivas.

Na medicina, o uso de imagens tem revolucionado o diagnóstico de enfermidades e con-
ferindo um melhor acompanhamento dos pacientes. Com um sistema de visão calibrado
pode-se obter informações que extrapolam a informação visual dos tecidos, chegando
a medidas de comprimentos, volumes e dados sobre as texturas dos tecidos observados
(CHANG; CHEN; HO, 1991; SAKAS, 2002). Na área de mobilidade e auxílio a pessoas com
deficiências as informações tridimensionais extraídas do ambiente permitem a locomoção
mais segura, com o aviso de imperfeições do solo e riscos de colisões (MOLTON et al., 1998).

Na fabricação de câmeras calibradas, como nas empresas PointGrey1 e Tyzx2, as câme-
ras, apesar de passarem por processos idênticos de fabricação, possuem pequenas imperfei-
ções que as tornam únicas perante seus parâmetros intrínsecos. Também vem se tornando

1Sítio da empresa PointGrey disponível em: http://www.ptgrey.com/, acessado em junho de 2013
2Sítio da empresa Tyzx disponível em: http://www.tyzx.com/ acessado em junho de 2013

http://www.ptgrey.com/
http://www.tyzx.com/
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comuns os sistemas Desktop Vision Systems (DVS), onde normalmente empregam-se câ-
meras de baixo custo (ZHANG, 2000; TAVAKOLI; POURREZA, 2009).

Recentemente, o emprego de múltiplas câmeras tem se tornando mais comum em
outros setores, como os que utilizam diversas câmeras para a vigilância e monitoração
de ambientes (WANG, 2013), em aplicações semelhantes à de Wilburn et al. (2004) que
chegam a usar uma matriz de cinquenta e duas (52) câmeras de baixo custo para au-
mentar a taxa de aquisição de quadros. Aplicações importantes incluem a reconstrução
tridimensional (3D) como os trabalhos de Seitz et al. (2006) e Chrysostomou, Kyriakoulis
e Gasteratos (2010), onde a dificuldade de reconstrução é reduzida quando todas as câ-
meras estão calibradas. Em aplicações desse tipo, a tarefa de calibração de todo o sistema
é bastante demorada e tediosa, consumindo muito tempo de trabalho e sendo susceptível
a erros quando existe intervenção manual.

Os trabalhos citados anteriormente mostram que a calibração de câmeras está inserida
em um contexto abrangente de pesquisa e aplicações relacionadas à área de Visão Com-
putacional. A construção de algoritmos de detecção automática de padrões de calibração
pode beneficiar todos os campos onde é necessária a calibração de câmeras e demonstra
um grande potencial de aplicações em sistemas que usam câmeras como instrumento de
medida.

1.2 Justificativa

A literatura apresenta poucos trabalhos dedicados à detecção automática de padrões
de calibração, sendo que estes apresentam algum tipo de limitação, seja pela exigência de
intervenção do usuário, problemas com a detecção de padrões inclinados, pouco robusto
à presença de ruídos e restrições quanto aos tipos de lentes utilizadas.

A identificação automática de pontos de calibração em imagens recai sobre um pro-
blema de reconhecimento de padrões visuais que representam os pontos de interesse. Essa
tarefa é frequentemente vista como trivial pelos trabalhos da área já que os padrões são
projetados para facilitar sua detectabilidade. Contudo, esse assunto é dificultado pelos
problemas clássicos de processamento de imagens, tais como iluminação e ruído, e princi-
palmente pela grande quantidade de ambiguidades induzida pela aparência do padrão de
calibração e distorções provocadas pelas lentes das câmeras. Consequentemente, a deter-
minação do conjunto de pontos de calibração ainda é uma tarefa que exige a intervenção
do usuário. A automatização dessa tarefa precisa lidar com diversos fatores como a perda
de informação, dados corrompidos e distorcidos (SOH, 1997).

Os métodos convencionais, como a função findChessBoardCornes implementada na
biblioteca OpenCV (BRADSKI, 2000), apoiam-se sobre a necessidade de encontrar todos
os pontos presentes no padrão de calibração para obter uma detecção segura. Outros
trabalhos, como o Toolbox para Matlab desenvolvido por Bouguet (2004), exigem uma



1.3. Objetivos 29

participação do usuário em cada imagem analisada. As soluções disponíveis apresentam
limitações quanto a presença de ruídos ou impõem restrições ao tipo de câmera a ser
calibrada. Bouguet (2004), Chen, Benzeroual e Allison (2012), Bradski (2000) e Barreto
et al. (2009) descrevem metodologias baseadas em detectores clássicos de cantos, como os
de Harris e Stephens (1988) e Shi e Tomasi (1994), que são fortemente influenciados pela
presença de ruídos (CHEN; ZHANG, 2005).

Escalera e Armingol (2010), Wang e Wu (2010), (YIMIN et al., 2010) e Chen, Benzeroual
e Allison (2012) buscam características menos sensíveis a ruídos como retas e marcadores
especiais, porém os métodos de detecção de retas não consideram distorções provocadas
pelas lentes, apresentando falhas diante de câmeras convencionais (DUDA; HART, 1972).
Os marcadores especiais funcionam como guias para a detecção dos pontos de calibra-
ção, desse modo a perda de marcadores inviabiliza a detecção de um grupo maior de
características (FIALA; SHU, 2007).

Zheng et al. (2008), Shu, Brunton e Fiala (2009) e Dao e Sugimoto (2010) implemen-
tam detecções topológicas mas não tratam a presença de ruídos no interior do padrão e
descartam muitos pontos indevidamente. De modo geral, os trabalhos relacionados à área
de detecção automática de padrões de calibração não apresentam resultados comparativos
entre as técnicas existentes, não realizam testes que permitem verificar a robustez de suas
metodologias e se restringem à apresentação de resultados visuais.

A proposta desta pesquisa é desenvolver uma metodologia mais abrangente, buscando
um melhor tratamento dos problemas relacionados ao ruído e admitindo a existência de
falsos positivos. Adicionalmente, busca-se detectar o padrão de calibração mesmo em
imagens distorcidas, melhorar o aproveitamento dos pontos e dos quadros de calibração e
não restringir a extração de informações à detecção completa do padrão de calibração. A
metodologia desenvolvida nesta pesquisa faz uso do padrão xadrez por apresentar melhores
resultados na determinação dos parâmetros intrínsecos de câmera (MALLON; WHELAN,
2007) e por ser um dos objetos mais empregados nas aplicações de calibração de câmeras.

1.3 Objetivos

O objetivo principal desse trabalho é propor uma metodologia para a detecção topo-
lógica de padrões xadrez para calibração de câmeras, denominado Chessboard Topological
Detection (ChTD), que inclui um detector de cantos-x estrutural e específico para a ca-
racterística presente nos padrões de calibração xadrez; a filtragem topológica com base na
regularidade desse padrão; a propagação e ajuste de coordenadas dos pontos detectados;
e o aprimoramento da localização dos pontos finais.

Os objetivos específicos deste trabalho resumem-se na elaboração de uma metodologia
de detecção de padrões xadrez que:

o seja robusta a ruídos, de modo a excluir falsos positivos;
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o detecte o padrão sem a necessidade de detectar todos os pontos disponíveis;

o seja robusta à inclinação do padrão;

o seja independente do tipo de lente utilizada, permitindo a detecção do padrão mesmo
em imagens altamente distorcidas;

o seja implementada em uma ferramenta de fácil uso pelo usuário final;

1.4 Contribuições do trabalho

O presente trabalho contribui com a área de detecção de padrões de calibração ela-
borando uma metodologia de detecção modularizada, baseada em atributos topológicos
da característica de interesse, que consegue lidar melhor com o ruído presente na ima-
gem, com um maior aproveitamento dos pontos disponíveis e com suporte à detecção de
padrões de calibração em imagens distorcidas.

Cada fase da metodologia contribui nos seguintes aspectos:

o Detector de cantos-x: esse detector reduz a detecção de falsos positivos por
considerar somente atributos estruturais da vizinhança de um canto-x ideal. Os
atributos estruturais são extraídos de maneira adaptativa pela avaliação da vizi-
nhança local de cada pixel. Considera somente uma amostra circular da vizinhança
do pixel avaliado, permitindo a verificação rápida de sua estrutura. O mesmo de-
tector é independente de um limiar global e seu resultado apresenta uma resposta
classificatória que é dada em função do enquadramento do pixel na estrutura de um
canto-x ideal;

o Filtro topológico: a análise topológica considera uma malha de triângulos cons-
truída sobre os cantos-x encontrados, permitindo uma verificação por meio de atri-
butos topológicos e de conectividade. Essa abordagem torna o método mais robusto
a ruídos, uma vez que os atributos representam regiões na imagem e são menos sen-
síveis a variações locais. As regras que definem o filtro topológico são verificadas
em ordem crescente de rigorosidade, permitindo considerar mais pontos dentro da
malha. A análise local de atributos topológicos verifica somente os aspectos rela-
tivos dos pontos de interesse, considerando disposição espacial de sua vizinhança
de maneira independente de sua localização, o que permite considerar somente a
regularidade do padrão, tornando a detecção menos dependente da distorção da
imagem;

o Propagação e ajuste de coordenadas: permite que a posição relativa de cada
ponto seja determinada, dando condições para a computação dos parâmetros in-
trínsecos da câmera. Caso o conjunto de pontos finais ofereça condições para a



1.5. Estrutura do trabalho 31

determinação de suas posições absolutas no padrão, então o cálculo dos parâmetros
extrínsecos pode ser realizado. Em ambos os casos, a ordenação dos pontos segue
uma verificação topológica que explora a conectividade da malha filtrada. Essa
abordagem torna a determinação das coordenadas dos pontos, que são referentes ao
padrão de calibração, independente de oclusões ou falhas do detector de cantos-x,
sendo realizada sempre entre triângulos que compartilhem uma aresta;

As três fases mencionadas definem a metodologia de detecção dos padrões de calibração
implementada no método ChTD. A combinação dessas fases contribui para uma resposta
mais estável desse método e menos dependente de distorções e da inclinação com que
o padrão de calibração é apresentado à câmera. Além disso, proporciona um melhor
aproveitamento dos pontos por imagem e do conjunto de imagens de calibração.

1.5 Estrutura do trabalho

A detecção automática de padrões de calibração é um assunto que está sempre rela-
cionado à área de calibração de câmeras. No texto desta tese, frequentemente são feitas
citações aos procedimentos de calibração e suas exigências para conseguir bons resultados.
Esse é um comportamento comum entre as referências usadas neste trabalho. Por esse
motivo, o Capítulo 2 traz uma revisão sobre os principais conceitos de calibração de câ-
meras. Nesse mesmo Capítulo foi usada uma nomenclatura normalizada, o que não ocorre
na maioria dos trabalhos relacionados. O Capítulo 3 apresenta uma revisão sobre os pa-
drões de calibração mais comuns na literatura e propõe duas metodologias de classificação
desses aparatos. O Capítulo 4 apresenta o estado da arte do assunto relacionado a esta
tese, discutindo as metodologias e resultados alcançados por este trabalho. O Capítulo
5 descreve a metodologia de detecção automática do método ChTD, que é a principal
contribuição deste trabalho. O Capítulo 6 apresenta os testes e comparações realizadas
para comprovar a eficiência do método ChTD. No Capítulo 7 as conclusões gerais sobre
este trabalho são apresentadas.
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2 Fundamentos

2.1 Considerações Iniciais

A calibração de câmeras é um tema quase sempre citado pela literatura de detecção
automática de padrões de calibração. Do mesmo modo, o texto desta pesquisa faz uso
frequente de referências à área de calibração de câmeras, tornando necessário um conhe-
cimento básico sobre os princípios de geometria projetiva, transformações projetivas e os
principais métodos de calibração de câmeras.

Este capítulo foi elaborado para situar o leitor sobre os conceitos envolvidos nos proces-
sos de calibração de câmeras e a importância da detecção segura dos dados de calibração.
Inicialmente são introduzidos os conceitos da geometria projetiva, os quais formam a
base que sustenta os processos matemáticos de calibração de câmeras. Mais adiante é
apresentado um modelo de câmera que é melhor entendido relacionando propriedades da
geometria projetiva tanto no espaço 3D e no espaço bidimensional (2D). São discutidas
as transformações fundamentais do espaço projetivo: euclidiana, similaridade, affine e
perspectiva, que modelam o sistema de formação de imagens de uma câmera. Em se-
guida é apresentado o algoritmo Direct Linear Transformation (DLT), que é a principal
metodologia de estimação de parâmetros de câmera.

O texto das seguintes seções utiliza uma nomenclatura normalizada e resume a inter-
pretação dos principais livros e artigos da área de Visão Computacional que estão ligados
à geometria de câmeras e os métodos de calibração desses dispositivos. Partes do texto
são baseadas nos trabalhos de Trucco e Verri (1998), Forsyth e Ponce (2002), Hartley e
Zisserman (2004), Florczyk (2005) e Szeliski (2010), os quais apresentam uma discussão
mais detalhada sobre esse assunto. O texto faz referências a conceitos de Álgebra Linear
(STRANG, 1993), exigindo do leitor conhecimentos básicos sobre esse assunto.

2.2 Notação utilizada

A seguir, a discussão dos conceitos faz constantes referências a matrizes e elementos
no espaço 2D e 3D, muitas vezes via representações diferentes. Sendo assim, algumas
notações de escrita são definidas para facilitar a compreensão do texto.

A maioria das variáveis são representadas por letras pertencentes ao alfabeto latino
com exceção de ângulos e planos que são expressos por letras gregas minúsculas e maiús-
culas respectivamente. A representação de espaços vetoriais é feita por letras maiúsculas
em negrito sem preenchimento, por exemplo R2 que é o espaço bidimensional euclidiano.
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As constantes são expressas por letras minúsculas em itálico do tipo 𝑘. Vetores são letras
em negrito podendo variar quanto ao espaço a que pertencem. Vetores em minúsculo são
representações de elementos no espaço bidimensional e vetores em maiúsculo no espaço
tridimensional. Por exemplo, x e l são elementos do espaço R2 mas não são compostos
necessariamente por duas coordenadas. Da mesma forma, X é um elemento de R3. Para
representar vetores em coordenadas homogêneas o símbolo ˜ é usado sobre a letra. Dessa
forma, x̃ é o vetor x expresso em coordenadas homogêneas em R3 e X̃ é o vetor X expresso
em coordenadas homogêneas em R4. A definição de coordenadas homogêneas é descrita
na próxima seção. Matrizes são letras maiúsculas normais, sem negrito, por exemplo M.
O símbolo ᵀ representa a operação de transposição.

2.3 Geometria projetiva

Entender o processo de formação de imagens é essencial para a calibração de câmeras.
Os parâmetros que modelam esse processo são os valores esperados pela calibração. Nesse
contexto, uma das questões levantadas é como a imagem de um objeto é projetada em
uma câmera, em seu plano de imagem, ou seja, qual a transformação que mapeia pontos
pertencentes a um espaço 3D em um espaço 2D.

A geometria Euclidiana descreve de maneira elegante os relacionamentos entre elemen-
tos do espaço tridimensional partindo de conceitos intuitivos até a elaboração de teoremas
sofisticados como a definição de distâncias, mas apresenta algumas contradições quando
esses elementos são observados a partir de um ponto de vista, ou seja, por uma perspec-
tiva. Nesse cenário, alguns dos postulados da geometria euclidiana não são aplicáveis,
tal como o quinto que afirma a existência de retas paralelas e que elas não se cruzam
(HARTSHORNE, 2000).

Em uma geometria que considera a perspectiva de visualização, os objetos têm aparên-
cia menor à medida que sua distância aumenta do ponto de observação e suas dimensões
ao longo da linha de visão são relativamente menores àquelas que são perpendiculares.
Essas propriedades fazem com que pontos situados em retas paralelas, à medida que se
afastam do observador, pareçam convergir para um mesmo ponto que define a interseção
entre essas retas. Desse modo, a propriedade de paralelismo é perdida na presença da
perspectiva ao mesmo tempo que valores de distância também são degradados. Nesse
caso persistem os postulados da definição de retas e o de colinearidade (CASSE, 2006) da
geometria euclidiana.

A Geometria Projetiva é uma das geometrias que considera os efeitos provocados pela
perspectiva. Ela compreende o estudo das propriedades geométricas que são invariantes
a transformações projetivas (EGGAR, 1998). Enquanto que na geometria de Euclides a
intersecção entre retas paralelas existe quando se considera a existência de pontos no
infinito, na geometria projetiva os pontos no infinito são representados por pontos finitos.
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Os elementos de uma geometria são essencialmente primitivas como pontos, retas e
cônicas (HARTSHORNE, 2000). Eles são representados por vetores que admitem operações
lineares de adição e escala, pertencendo a um espaço vetorial (HARTLEY; ZISSERMAN,
2004; CASSE, 2006).

Em uma geometria plana um ponto pode ser definido por duas coordenadas (𝑥, 𝑦) ∈
R2. R2 é um espaço vetorial com duas dimensões e a combinação das coordenadas (𝑥, 𝑦) é
interpretadas como um único vetor dentro desse espaço. Desse modo, um ponto é definido
por um vetor bidimensional do tipo x = [𝑥 𝑦]ᵀ.

De maneira semelhante, uma reta em um plano pode ser representada por uma equação
da forma 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 = 0, onde escolhas diferentes para as variáveis 𝑎, 𝑏 e 𝑐 geram
retas diferentes. Assim, esse conjunto de parâmetros permite representar uma reta na
forma vetorial l = [𝑎 𝑏 𝑐]ᵀ ∈ R3 que, apesar de ser um vetor tridimensional, descreve
um elemento em R2, e representa um conjunto de pontos desse espaço. A relação entre
retas e vetores é independente de qualquer fator de escala 𝑘, desde que 𝑘 ̸= 0, a reta
𝑘l = [𝑘𝑎 𝑘𝑏 𝑘𝑐]ᵀ = (𝑘𝑎)𝑥 + (𝑘𝑏)𝑦 + 𝑘𝑐 = 0 é equivalente à reta l apesar de serem vetores
com valores diferentes. Essa propriedade encaixa-se na definição de vetores equivalentes
onde um vetor particular l na verdade representa uma classe de vetores em R3 definindo
um conjunto de vetores homogêneos. O conjunto de vetores de classes equivalentes em
R3 − [0 0 0]ᵀ formam o espaço projetivo P2.

Uma reta l = [𝑎 𝑏 𝑐]ᵀ passa por um ponto x = [𝑥 𝑦]ᵀ se ambos satisfazem a equação
𝑎𝑥+𝑏𝑦+𝑐 = 0. Essa expressão equivale ao produto interno dos vetores [𝑥 𝑦 1]ᵀ l = x̃ᵀl = 0,
onde x̃ representa o ponto x como um vetor em coordenadas homogêneas dentro de R3

adicionando 1 em sua última coordenada. Caso x̃ seja um vetor [𝑘𝑥 𝑘𝑦 𝑘]ᵀ, onde 𝑘 é
uma constante diferente de 0, a intersecção com a reta l se dá somente se [𝑥 𝑦 1]ᵀ l = 0.
É natural então representar x por vetores homogêneos da forma x̃ = [𝑥1 𝑥2 𝑥3]ᵀ, sendo
x =

[︁
𝑥1
𝑥3

𝑥2
𝑥3

]︁ᵀ
. Dessa maneira, x representa uma classe de vetores equivalentes em R3 que

são elementos de P2.
Uma consequência direta da representação de retas e pontos em coordenadas homo-

gêneas é a possibilidade de usar a álgebra linear para calcular seus relacionamentos. Por
exemplo, a intersecção de duas retas l e l′ é um ponto x̃ = l × l′, onde o símbolo × é
o produto cruzado desses vetores. De maneira semelhante, a reta que une dois pontos é
dada por l = x × x̃′.

A operação de produto cruzado é equivalente ao cálculo do espaço nulo de uma matriz
3×3. Supondo que x caia sobre as linhas l e l′, pode-se dizer então que x̃ é uma combinação
linear desses dois vetores, de modo que uma matriz formada por eles é singular e, portanto,
seu determinante é zero. Dessa forma pode-se afirmar que x é a intersecção das duas retas
se e somente se

det(M) =
⃒⃒⃒
x̃ l l′

⃒⃒⃒
= 0. (1)
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O mesmo raciocínio pode ser aplicado para o cálculo da reta que une dois pontos.
Outra vantagem de se usar coordenadas homogêneas é que pontos e retas no infinito

passam a ter uma representação finita em R3. Supondo a intersecção de duas retas
paralelas l = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐 e l′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐′. Elas se encontram no ponto l × l′ =
(𝑐′ − 𝑐) [𝑏 − 𝑎 0]ᵀ, que não tem sentido algum em R2 já que x seria representado por
[𝑏/0 − 𝑎/0]ᵀ, a não ser que seja considerado um ponto no infinito1. Em P2 os pontos
no infinito possuem a forma [𝑥1 𝑥2 0]ᵀ e são definidos apenas pela proporção 𝑥1:𝑥2. O
conjunto de pontos cuja terceira coordenada é igual a zero, (𝑥3 = 0), são conhecidos como
pontos ideais, representados por x̃∞ e correspondem a pontos no plano 𝑥1-𝑥2 em R3.

Dois pontos no infinito também definem uma reta no infinito. Sendo x̃ = [𝑥1 𝑥2 0]ᵀ e
x̃′ = [𝑥′

1 𝑥′
2 0]ᵀ, a reta que passa por esses dois pontos é dada por l = x̃× x̃′ e tem a forma

geral l∞ = 𝑘 [0 0 1]ᵀ. Consequentemente qualquer reta não paralela a l∞ a intercepta em
algum ponto ideal x̃∞.

A Figura 2 ilustra como essas primitivas são interpretadas em R3. Nessa figura, Π
representa o plano de projeções. Cada ponto x̃ em R3 projeta sua imagem x em Π. Dessa
forma, x equivale a uma reta que atravessa a origem do sistema de coordenadas. A reta
l que passa por dois pontos em Π define um plano que também passa pela origem desse
sistema. O plano 𝑥1-𝑥2 representa l∞ e os pontos no infinito correspondem a vetores nesse
plano. O espaço projetivo P2 é dado pela combinação do plano de projeções Π e o plano
𝑥1-𝑥2.

x3

o

l

x2

x1

Figura 2: Geometria projetiva. Interpretação de P2 no espaço R3. Um ponto no espaço
euclidiano projeta sua imagem no plano Π no ponto x. Uma reta no plano Π define um
plano que passa pela origem do sistema de coordenadas. O plano 𝑥1-𝑥2 corresponde a
reta no infinito l∞ e cada ponto nesse plano é um ponto no infinito x̃∞. Fonte: Adaptada
da Figura 2.1 do trabalho de Hartley e Zisserman (2004).

1A constante (𝑐′ − 𝑐) é desconsiderada por representar somente um fator de escala.
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2.4 Transformações projetivas

Em um espaço projetivo tanto retas quanto pontos possuem a mesma representação
(EGGAR, 1998), ou seja, em P2 ambos são vetores com 3 dimensões. Assim as operações
entre pontos e retas podem ser tratadas da mesma maneira. Nesta seção, são apresentadas
algumas das transformações básicas entre esses vetores e qual seu significado dentro do
espaço projetivo.

Uma transformação projetiva é uma transformação linear que mapeia P𝑛 ↦→ P𝑛 dentro
do espaço R𝑛+1. Ela possui a forma

x̃′ = Hx̃, (2)

onde H é uma matriz de dimensão (𝑛 + 1) × (𝑛 + 1) e representa um conjunto de trans-
formações não singulares que mapeiam um plano de projeção em outro. Essa transfor-
mação preserva características projetivas em ambos os planos tais como a colinearidade
e a proporção cruzada de distâncias (SONKA; HLAVAC; BOYLE, 2007). A restrição de não
singularidade imposta a H significa que pontos distintos x são mapeados em pontos x̃′

também distintos em outro plano. Outra característica dessa operação é que, uma vez
que H representa uma transformação de vetores em coordenadas homogêneas, a transfor-
mação é invariante a qualquer fator de escala 𝑘, ∀𝑘 ̸= 0, portanto somente as proporções
entre seus elementos são importantes.

A transformação entre retas pode ser derivada por meio de seu relacionamento com
pontos. Sabe-se que lᵀx̃ = 0 é a condição exigida para a intersecção do ponto x̃ com
a reta l, assim, com o objetivo de encontrar a transformação entre l′ e l, a condição de
intersecção pode ser reescrita da forma lᵀH−1Hx̃ = 0. Essa nova equação permite verificar
que os pontos x̃′ = Hx̃ caem sobre a linha l′ᵀ = lᵀH−1. Portanto,

l′ = H−ᵀl (3)

é a transformação que mapeia retas entre dois espaços projetivos, sendo H−ᵀ a notação
equivalente a (H−1)ᵀ.

Dentro do conjunto de operações que H pode representar, existem quatro subgrupos
de transformações que são diferenciados em termos de quais propriedades permanecem
invariantes após sua aplicação. São os grupos das transformações euclidianas, similares,
affine e perspectivas. A seguir cada uma é apresentada.

1. Transformação euclidiana: também conhecida como transformação isométrica,
corresponde a uma rotação seguida de uma translação. Possui a forma:

x̃′ = HEx̃ =
⎡⎣R t
0ᵀ 1

⎤⎦ x̃ =

⎡⎢⎢⎢⎣
cos 𝜃 − sin 𝜃 𝑡𝑥

sin 𝜃 cos 𝜃 𝑡𝑦

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦ x̃
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Esse tipo de operação depende apenas de três variáveis: 𝑡𝑥 e 𝑡𝑦 que são responsáveis
pela translação na primeira e na segunda coordenada respectivamente, e 𝜃 que define
o ângulo de rotação. Nessa transformação as distâncias, os ângulos e as áreas
permanecem inalterados já que R é uma matriz ortonormal e t é um deslocamento.

2. Transformação de similaridade: considera um fator de escala 𝑠 na matriz de
rotação. É similar à transformação euclidiana, mas com a liberdade de dilatação
ou contração dos elementos no espaço, dado pelo escalar 𝑠. Nessa transformação a
forma é preservada, os ângulos entre linhas não são alterados pela matriz de rotação,
pela translação e nem pelo fator de escala. No entanto, as áreas não permanecem
as mesmas para 𝑠 ̸= 1. Na forma matricial tem-se:

x̃′ = HSx̃ =
⎡⎣𝑠R t

0ᵀ 1

⎤⎦ x̃ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑠 cos 𝜃 −𝑠 sin 𝜃 𝑡𝑥

𝑠 sin 𝜃 𝑠 cos 𝜃 𝑡𝑦

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦ x̃

3. Transformação Affine: Corresponde a uma transformação linear seguida de uma
translação. Diferente das transformações euclidianas e de similaridade, uma trans-
formação Affine não fica restrita somente à operação de rotação. A matriz R, agora
chamada de A, admite qualquer conjunto de valores desde que |A| ≠ 0.

x̃′ = HAx̃ =
⎡⎣A t
0ᵀ 1

⎤⎦ x̃ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑎11 𝑎12 𝑡𝑥

𝑎21 𝑎22 𝑡𝑦

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦ x̃

São invariantes a esse tipo de transformação a colinearidade, o paralelismo das
linhas, as proporções entre os tamanhos de segmentos paralelos e a proporção entre
áreas.

4. Transformação perspectiva: É a transformação mais importante para este tra-
balho. Ela modela uma transformação linear com a liberdade de incluir uma pers-
pectiva de visualização, ou seja, permite que as projeções dos mesmos elementos
variem em função da distância do plano de projeções. Essa transformação tem a
forma:

x̃′ = HPx̃ =
⎡⎣ A t
vᵀ 𝑣

⎤⎦ x̃ (4)

A propriedade de perspectiva é alcançada pela substituição do vetor 0ᵀ por um
vetor vᵀ. Outro aspecto importante é que nem sempre é possível relacionar um
fator de escala a essa operação, uma vez que 𝑣 pode ser igual a 0. No entanto,
essa característica não será explorada neste trabalho. 𝑣 é considerado um número
diferente de zero, sendo na maioria das vezes igual a 1.
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Uma transformação projetiva pode ser decomposta por uma sequência de transforma-
ções mais simples. Na Equação (5), as matrizes HS, HA e HP contribuem separadamente
com suas características e invariâncias. HP por exemplo carrega somente o vetor vᵀ que
é responsável pela perspectiva. A submatriz K é uma combinação linear e R uma matriz
de rotação.

H = HSHAHP =
⎡⎣𝑠R t

0ᵀ 1

⎤⎦ ⎡⎣K 0
0ᵀ 1

⎤⎦ ⎡⎣ I 0
vᵀ 𝑣

⎤⎦ =
⎡⎣ A t
vᵀ 𝑣

⎤⎦ (5)

De acordo com essa decomposição, a matriz A pode ser encarada como uma combi-
nação linear da essência de cada tipo de transformação, A = 𝑠RK + tvᵀ.

A Figura 3 apresenta o efeito de cada tipo de transformação citada neste texto. Ela
ilustra o resultado das transformações discutidas sobre a figura de um quadrado. A
translação está implícita em cada figura transformada já que estão deslocadas em relação
à figura original. Como mencionado anteriormente, HE é uma transformação euclidiana
que admite também a rotação da figura. HS adiciona a liberdade de escala, HA é uma
transformação linear não restrita a rotações e HP permite a inserção de perspectiva na
projeção.

Figura 3: Transformações projetivas.

Geometria projetiva em 3D

A maioria das propriedades da geometria projetiva P3 pode ser encarada como gene-
ralizações da geometria projetiva em um plano. Em P3 um ponto é representado por um
vetor com quatro coordenadas homogêneas X̃ = [𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4]ᵀ, assim pode-se escrever
X =

[︁
𝑋1
𝑋4

𝑋2
𝑋4

𝑋3
𝑋4

]︁ᵀ
. De forma semelhante ao espaço P2, quando 𝑋4 = 0, o vetor X̃ é a

representação em coordenadas homogêneas de pontos no infinito em R3.
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2.5 Calibração de câmeras

A calibração de câmeras é uma etapa vital para aplicações de visão computacional
que precisam de informações métricas sobre o ambiente (HEMAYED, 2003). Ela pode ser
resumida como o processo que busca determinar os parâmetros intrínsecos à geometria
de formação de imagens, tais como a distância focal, ponto central de projeção, tamanho
real de cada pixel, distorções induzidas pelo sistema de lentes e a inclinação entre os eixos
de projeções. Muitas vezes, a calibração também considera parâmetros extrínsecos ao
sistema como a posição (translação) e rotação da câmera em relação a um determinado
sistema de coordenadas no mundo real (TRUCCO; VERRI, 1998). A estimação desses
parâmetros é realizada relacionando pontos conhecidos no ambiente com suas respectivas
projeções dentro do plano de imagem. Essa informação fornece os dados necessários para
ajustar um modelo matemático simplificado que é apresentado a seguir.

Ter um sistema calibrado é equivalente a conhecer os valores numéricos dos parâme-
tros citados. Esses valores normalmente são dispostos como uma matriz de projeções P
que modela a transformação projetiva de uma câmera específica (HARTLEY; ZISSERMAN,
2004).

2.5.1 Modelo de câmera pinhole

As câmeras, de uma maneira geral, constituem um sistema complexo que envolve um
conjunto de lentes, espelhos e prismas (FORSYTH; PONCE, 2002). No entanto, para enten-
der melhor o processo de formação de imagens, uma câmera normalmente é representada
por meio de um modelo mais simples chamado de modelo pinhole. Esse modelo descreve
uma câmera com um centro de projeções C, que é considerado a origem do sistema de
coordenadas euclidiano, um ponto focal e um plano de projeções, que equivale ao plano
de imagem da câmera. Essa representação é bem semelhante à Figura 2, diferenciando-se
apenas quanto ao posicionamento do plano de projeções. Nesse caso, o plano de projeções
não intercepta necessariamente o ponto [0 0 1]ᵀ, mas sim o ponto focal [0 0 𝑓 ]ᵀ, onde 𝑓 é
a distância focal da câmera e constitui uma de suas características construtivas. A Figura
4 ilustra esse modelo.

Pela Figura 4 é fácil perceber que um ponto no mundo real X𝑐 = [𝑋𝑐 𝑌𝑐 𝑍𝑐]ᵀ projeta
sua imagem no plano de imagem da câmera no ponto x = [𝑥𝑐 𝑦𝑐]ᵀ, sendo definido pela
intersecção da reta CX𝑐 com esse plano. O mapeamento é idêntico ao sistema projetivo
P2, de forma que X𝑐 é a representação de x em coordenadas homogêneas. Usando as
relações entre triângulos equivalentes percebe-se que o ponto X𝑐 é mapeado no ponto[︁
𝑓 𝑋

𝑍
𝑓 𝑌

𝑍
𝑓

]︁ᵀ
sobre o plano de imagem, e que x =

[︁
𝑓 𝑋

𝑍
𝑓 𝑌

𝑍

]︁ᵀ
.

Se todos os pontos forem representados em coordenadas homogêneas, essa transfor-
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plano de imagem

distância focal

eixo principal

ponto principal

Figura 4: Modelo pinhole de câmera.

mação pode ser expressa pela seguinte expressão matricial:

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑋𝑐

𝑌𝑐

𝑍𝑐

1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ↦→

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑓𝑋𝑐

𝑓𝑌𝑐

𝑍

⎤⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑓 0 0 0
0 𝑓 0 0
0 0 1 0

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑋𝑐

𝑌𝑐

𝑍𝑐

1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ = x̃ = PX̃𝑐 (6)

A matriz P dessa expressão é chamada de matriz de projeção de câmera. Ela re-
presenta uma forma simples de modelagem, já que considera somente a distância focal
como parâmetro. Por outro lado, essa mesma expressão pode comportar outras variáveis
relacionadas aos aspectos construtivos desse dispositivo.

Na Equação (6), o modelo assume que o ponto principal p da Figura 4 coincide com
o centro do plano de imagem, o que nem sempre é verdade devido às imperfeições no
processo de montagem do sistema. Por esse motivo, deve ser considerado um desloca-
mento entre o centro real do plano de projeções e o ponto principal. Se 𝑝𝑥 e 𝑝𝑦 são os
deslocamentos nos sentidos dos eixos 𝑥𝑐 e 𝑦𝑐 respectivamente, a transformação pode ser
reescrita de forma que [𝑋𝑐 𝑌𝑐 𝑍𝑐]ᵀ ↦→

[︁
𝑓 𝑋

𝑍
+ 𝑝𝑥 𝑓 𝑌

𝑍
+ 𝑝𝑦

]︁ᵀ
. Em termos matriciais:

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑋𝑐

𝑌𝑐

𝑍𝑐

1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ↦→

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑓𝑋𝑐 + 𝑍𝑐𝑝𝑥

𝑓𝑌𝑐 + 𝑍𝑐𝑝𝑦

𝑍

⎤⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑓 0 𝑝𝑥 0
0 𝑓 𝑝𝑦 0
0 0 1 0

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑋𝑐

𝑌𝑐

𝑍𝑐

1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ (7)

Outra questão a ser levantada é que nem sempre os eixos 𝑥𝑐 e 𝑦𝑐 formam um ângulo
reto perfeito. Então é prudente considerar uma inclinação 𝑠 entre esses eixos. Além disso,
há a possibilidade dos pixels não serem perfeitamente quadrados mas sim retangulares,
o que leva a fatores de escala diferentes em ambas direções. Uma forma de modelar tal
eventualidade é considerar que 𝑓 pode ser diferente em cada direção, sendo dependente do
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número de pixels por unidade de distância 𝑚𝑥 e 𝑚𝑦 nas direções 𝑥𝑐 e 𝑦𝑐 respectivamente.
Considerando todas essas variáveis na construção de um modelo mais genérico, a matriz
P pode ser construída da seguinte maneira:

P =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝛼𝑥 𝑠 𝑥0 0
0 𝛼𝑦 𝑦0 0
0 0 1 0

⎤⎥⎥⎥⎦ (8)

onde 𝛼𝑥 = 𝑓𝑚𝑥, 𝛼𝑦 = 𝑓𝑚𝑦 e [𝑥0 𝑦0]ᵀ o deslocamento em função da proporção de pixels
por unidade de distância, onde seus elementos são definidos por 𝑥0 = 𝑝𝑥𝑚𝑥 e 𝑦0 = 𝑝𝑦𝑚𝑦.
P constitui a representação compacta de uma transformação homogênea de dimensão
3 × 4 que relaciona pontos no mundo real com suas projeções no plano de imagem em
função de características intrínsecas à câmera. Quando a matriz P é decomposta na
forma P = K[I | 0], K é conhecida como a matriz de parâmetros intrínsecos ou matriz de
calibração da câmera. Essa decomposição leva ao mapeamento dos pontos para a forma

X̃𝑐 ↦→ x̃ = K[I | 0]X̃𝑐, (9)

onde I é a matriz identidade.
Na Equação (9), os pontos no espaço, representados por X̃𝑐, são pontos no sistema

de coordenadas de câmera, ou seja, em relação ao centro C. No entanto, na maioria
das vezes, esses pontos estão disponíveis em função de outro sistema de coordenadas,
chamado de sistemas de coordenadas de mundo. Nesse caso, existe uma relação entre
esses dois sistemas que é descrita por uma rotação e uma translação. A Figura 5 ilustra
essa situação. Os pontos no espaço possuem duas representações equivalentes, uma em
função de coordenadas da câmera X𝑐 e outra em função do sistema de coordenadas do
mundo X𝑤. C e O representam os centros de cada sistema, t é um vetor 3 × 1 de
deslocamento e R uma matriz de rotação 3 × 3 formada por

R = R𝑧R𝑦R𝑥 =

⎡⎢⎢⎢⎣
cos 𝜑 − sin 𝜑 0
sin 𝜑 cos 𝜑 0

0 0 1

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣

cos 𝛾 0 sin 𝛾

0 1 0
− sin 𝛾 0 cos 𝛾

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
1 0 0
0 cos 𝜃 − sin 𝜃

0 sin 𝜃 cos 𝜃

⎤⎥⎥⎥⎦
sendo que 𝜑, 𝛾 e 𝜃 são os ângulos de rotação dos eixos 𝑍𝑤, 𝑌𝑤 e 𝑋𝑤 respectivamente.

Em coordenadas homogêneas, X̃𝑐 e X̃𝑤 representam o mesmo ponto no plano de
imagem, então X̃𝑐 = R(X̃𝑤 − C̃𝑤), onde C̃𝑤 é o centro da câmera em coordenadas de
mundo. Essa operação permite reescrever a Equação (9) considerando pontos em relação
ao sistema de coordenadas de mundo:

X̃𝑤 ↦→ x̃ = KR[I | − C̃𝑤]X̃𝑤 = K[R | t]X̃𝑤. (10)

A matriz [R | t] constitui uma matriz 3 × 4 e representa os parâmetros extrínsecos do
sistema de visualização, sendo t = −RC̃𝑤. A matriz P = K[R | t] modela o sistema
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Figura 5: Modelo pinhole de câmera em relação ao mundo exterior.

projetivo da câmera levando em consideração parâmetros intrínsecos e extrínsecos, e nada
mais é que um mapeamento linear entre pontos no mundo 3D e pontos bidimensionais no
plano de imagem. Assim, a expressão de mapeamento entre esses pontos é definida por:

x̃ = PX̃𝑤 (11)

2.5.2 Estimação da matriz P

O problema de estimação dessa matriz consiste em, dado um conjunto de correspon-
dências X𝑖 ↔ x𝑖, qual a matriz P que faz o mapeamento entre esses pontos, de forma
que x̃𝑖 = PX̃𝑖, para todo 𝑖 dentro do conjunto de correspondências? Pela Equação (11),
observa-se que cada coordenada de x̃𝑖 é uma combinação linear do ponto X̃𝑖 definida por
cada linha de P. Assim

𝜆x̃𝑖 = PX̃𝑖 =

⎡⎢⎢⎢⎣
pᵀ

1X̃𝑖

pᵀ
2X̃𝑖

pᵀ
3X̃𝑖

⎤⎥⎥⎥⎦ , (12)

onde Pᵀ
𝑖 é a 𝑖-ésima linha de P e 𝜆 um fator de escala. Escrevendo x̃𝑖 = [𝑥𝑖 𝑦𝑖 𝑧𝑖]ᵀ, o

produto cruzado com PX̃ é dado por

x̃ × PX̃ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑦𝑖pᵀ

3X̃𝑖 − 𝑧𝑖pᵀ
2X̃𝑖

𝑧𝑖pᵀ
1X̃𝑖 − 𝑥𝑖pᵀ

3X̃𝑖

𝑥𝑖pᵀ
2X̃𝑖 − 𝑦𝑖pᵀ

1X̃𝑖

⎤⎥⎥⎥⎦ = 0 (13)
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A Equação (13) pode ser remodelada como um sistema linear do tipo

A𝑖p =

⎡⎢⎢⎢⎣
0ᵀ −𝑧𝑖X̃ᵀ

𝑖 𝑦𝑖X̃ᵀ
𝑖

𝑧𝑖X̃ᵀ
𝑖 0ᵀ −𝑥𝑖X̃ᵀ

𝑖

−𝑦𝑖X̃ᵀ
𝑖 𝑥𝑖X̃ᵀ

𝑖 0ᵀ

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
p1

p2

p3

⎤⎥⎥⎥⎦ = 0 (14)

onde A𝑖 é uma matriz 3 × 12 construída pela correspondência 𝑖 e p o vetor formado
pelas linhas da matriz P, totalizando doze incógnitas. No entanto, apesar de A𝑖 possuir
três equações, somente duas são linearmente independentes, uma vez que a terceira linha
pode ser formada pela combinação linear das duas primeiras. Isso significa que um par de
pontos correspondentes contribui com duas equações e pelo menos seis correspondências
são necessárias para que o sistema tenha solução.

Uma solução exata para a Equação (14) exige um conhecimento preciso sobre as
coordenadas de cada ponto, o que nem sempre é possível, já que as projeções assumem
coordenadas no plano de imagem estando sujeitas a ruído e à truncagem no processo de
digitalização. Se mais que seis correspondências estão disponíveis, esse sistema linear é
classificado como super determinado e pode não ter solução exata. No entanto, é possível
calcular uma aproximação de p pela minimização de ‖Ap‖. Uma solução direta para
a Equação (14) é admitir que p = 0, mas isso não seria uma solução interessante para
o problema. Por esse motivo, a normalização de ‖Ap‖ é realizada sobre a restrição de
‖p‖ = 1.

Esse método de estimação da matriz de projeção é chamado de Transformação Linear
Direta, ou DLT como é mais conhecido (AZIZ; KARARA, 1971). A solução é alcançada
empregando métodos numéricos tais como mínimos quadrados ou Decomposição em Va-
lores Singulares, em inglês Singular Value Decomposition (SVD). Nesse último, o vetor
solução p é o autovetor direito relacionado ao menor autovalor de AᵀA constituindo o
método mais utilizado pelos algoritmos de calibração (HARTLEY; ZISSERMAN, 2004).

O principal problema relacionado à calibração de câmeras é a imprecisão dos dados.
Hartley e Zisserman (2004) apresentam uma versão mais detalhada no algoritmo DLT e
ressaltam que, devido ao ruído e falta de precisão infinita nas coordenadas dos pontos no
plano de imagem, o processo de estimação normalmente diverge da solução exata. Diante
disso, como etapa de pré-processamento, eles introduzem uma normalização desses dados.
Uma versão mais eficiente do algoritmo DLT inclui a normalização dos dados, a solução
do sistema linear via SVD, uma etapa de ajuste fino conseguida por otimização não-linear
e por último a desnormalização dos dados. Motivados pela mesma dificuldade, (TSAI,
1986) e (ZHANG, 2004b) também propõem métodos alternativos para esse processo.

Uma vez que a matriz P está disponível, os parâmetros de câmera podem ser deter-
minados. A Equação (10) permite escrever P como o resultado da multiplicação entre as
matrizes K e [R | t] = [KR | Kt]. Sabe-se, pelo modelo pinhole, que a matriz de parâ-
metros intrínsecos K é triangular superior e que Q constitui uma matriz ortonormal que
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descreve a rotação do sistema. Assim, o acesso aos parâmetros intrínsecos e extrínsecos
pode ser obtido pela fatoração matricial RQ (AGULLO et al., 2010).

Uma versão da fatoração RQ, bem como a decomposição SVD, pode ser encontrada
na biblioteca LAPACK, disponibilizada pela Netlib2, que reúne um vasto número de
operações de álgebra linear.

2.5.3 Considerações finais

Esse capítulo apresentou as principais ideias sobre a geometria projetiva e as trans-
formações que são utilizadas nos modelos de câmera. Os conceitos discutidos funcionam
como ferramentas cuja representação matemática é mais apropriada para o cálculo com-
putacional. Também foi apresentado o modelo de câmera pinhole que é utilizado pela
maioria dos trabalhos dedicados ao processo de calibração. Foi descrito o método linear
de estimação da matriz P, que representa uma solução fechada para a calibração de câ-
meras. É importante ressaltar que parâmetros não-lineares como distorções provocadas
pelas lentes não são considerados no algoritmo DLT devido à sua natureza puramente li-
near. No entanto, esse método muitas vezes serve como estimativa inicial para algoritmos
iterativos de otimização não-linear que fornecem condições para o cálculo desses outros
parâmetros. Em Salvi, Armangué e Batlle (2002) e Qi, Li e Zhenzhong (2010), é possível
ter uma visão geral dos principais métodos de calibração que usam técnicas não-lineares
para a otimização dos parâmetros de câmera.

2http://www.netlib.org/ acessado em novembro de 2012

http://www.netlib.org/
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3 Padrões de Calibração

3.1 Considerações iniciais

Os padrões de calibração são objetos utilizados para facilitar a determinação de pon-
tos de interesse e possuem papel importante nos processos tradicionais de calibração de
câmeras. A grande diversidade de estudos na área de calibração de câmeras abre margens
para o uso de diversos tipos de padrões, no entanto, existem poucos trabalhos científicos
que abordam a classificação e avaliação desses aparatos. Este Capítulo apresenta uma
visão geral sobre os diversos tipos de padrões de calibração e também uma abordagem
classificatória dos mesmos. A Seção 3.4 expõe uma discussão sobre a construção desses
padrões considerando sua precisão e as características que os compõem.

3.2 Padrões de calibração

Os algoritmos tradicionais de calibração de câmeras procuram estimar parâmetros
de um modelo matemático, como o modelo pinhole da Seção 2.5.1, que representa o
sistema projetivo de uma câmera real. Para isso, é comum considerar pontos reais e suas
respectivas projeções no plano de imagem como os dados de entrada para a solução desse
modelo. Os pontos reais, denominados pontos de controle, formam o conjunto de pontos
cujas coordenadas são conhecidas com precisão em relação a uma referência presente no
próprio ambiente.

O equacionamento do problema de calibração de câmeras (Seção 2.5.2) admite solução
quando uma quantidade mínima de pontos é considerada. Para o algoritmo DLT por
exemplo, são necessárias pelo menos oito correspondências para que o sistema tenha
solução. No entanto, um processo de calibração que usa a quantidade mínima de pontos só
apresenta bons resultados quando as posições dos pontos reais e suas respectivas projeções
são conhecidas com precisão infinita, o que é dificilmente alcançado em situações práticas
(HARTLEY; ZISSERMAN, 2004)

As fases do processo de calibração de câmeras são altamente dependentes da precisão
com que os pontos de controle são identificados (TRUCCO; VERRI, 1998). Para que o
processo seja restrito somente a um número mínimo de pontos é necessária uma métrica
minuciosa do ambiente e também do plano de imagem. Em aplicações reais é muito
difícil determinar a posição exata de cada ponto em ambos sistemas de coordenadas. Desse
modo, o tamanho do conjunto de dados é aumentado na tentativa de minimizar a incerteza
no cálculo dos parâmetros do modelo. Em um processo que requer intervenção manual
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dificilmente atinge-se a acurácia necessária para o uso de poucos pontos e a identificação
de um grande volume de dados é um exercício dispendioso para o operador do sistema.
Por esses motivos, os trabalhos sobre calibração de câmeras frequentemente consideram
o uso de padrões de calibração, ou gabaritos, como o principal meio de identificar seus
pontos de controle.

Os padrões têm a função de tornar mais prática a identificação das coordenadas de
cada ponto. Eles são aparatos visuais que usam cores de alto contraste para destacar ca-
racterísticas que evidenciam a presença de um ponto de interesse no mundo real (MALLON;

WHELAN, 2007). As características são normalmente de natureza bidimensional, defini-
das pelo perfil da superfície de intensidades de pixels vizinhos dentro da imagem e são
dispostas de uma maneira regular, de modo que cada uma define uma posição conhecida
em relação à origem do padrão. Na maioria das vezes, a origem do padrão coincide com
a origem do sistema de coordenadas do mundo real o que possibilita recuperar a posição
3D de cada ponto.

Em um padrão ideal, as características devem ser exclusivas à imagem do padrão de
calibração para evitar ambiguidades com o restante da cena. Cada característica deve
representar uma única posição no mundo exterior a fim de recuperar suas coordenadas
3D de maneira absoluta. Essa situação ideal facilita ao máximo a identificação dos pontos
para os métodos manuais.

A principal vantagem do uso de padrões ideais é que a recuperação das coordenadas
pode ser feita ao mesmo tempo que as características são extraídas da imagem. No caso
particular em que cada característica é exclusiva ao padrão e auto identificável, cada
uma delas é única na imagem e sua posição independe de qualquer outra referência. Por
outro lado, construir padrões com essa complexidade exige o projeto individual de cada
característica e também a elaboração de um algoritmo de extração específico para cada
particularidade ou um sistema de reconhecimento mais complexo. Isso torna o trabalho
difícil principalmente quando muitos pontos de controle são necessários.

Geralmente, por conta da facilidade de construção, a maioria dos trabalhos empregam
características muito mais simples como retas, vértices, intersecções ou uma combinação
desses elementos. Para reduzir a ambiguidade na cena, esses atributos são associados a
marcadores de calibração, que são figuras geométricas ou combinações de características
que dificilmente ocorrem naturalmente no ambiente. Os marcadores são dispostos de ma-
reira regular, permitindo a localização relativa de um ou mais pontos de controle.É comum
encontrar características ou marcos que funcionam exclusivamente como marcadores de
orientação do padrão.

Um dos problemas com o uso de características como cantos, retângulos e circunferên-
cias, é que elas nem sempre são restritas à imagem do padrão de calibração. Elas podem
ocorrer facilmente em ambiente antrópicos, onde é comum a presença de superfícies com
bordas retangulares ou circulares e cantos por questões inerentes à imagem dos objetos
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da cena ou pelo ruído presente na imagem. O uso de marcadores de calibração tende a di-
minuir esse problema, no entanto, a metodologia de extração desses marcadores baseia-se
na detecção das mesmas características, comprometendo a localização dos mesmos.

O aumento do número de marcadores aumenta o número de características semelhantes
na cena, o que torna o processo de localização um problema ambíguo e difícil de ser
tratado. Em uma abordagem de processamento local, somente a posição relativa dos
pontos de controle pode ser determinada, sendo necessária a detecção completa do padrão
ou de outros marcadores específicos para determinar a posição real de cada ponto.

3.3 Tipos de padrões

De uma maneira geral, o objetivo de um padrão de calibração é representar pontos no
mundo real. Não existe uma padronização de como esses dispositivos devam ser construí-
dos a não ser pela restrição de que eles indiquem pontos no mundo 3D. Essa liberdade de
construção possibilita que cada padrão seja projetado com o objetivo de fornecer melhores
condições para os métodos de detecção do conjunto de pontos de controle. Por outro lado,
a mesma liberdade implica também em uma grande diversidade de padrões, diminuindo
a generalização do processo de calibração e dificultando a classificação desses objetos.
No entanto, pode-se fazer uma diferenciação quanto à dimensão do objeto e quanto às
características e marcadores usados para representar os pontos de controle.

É difícil determinar qual o primeiro tipo de padrão de calibração utilizado uma vez
que a calibração de câmeras insere-se primeiramente no âmbito da fotogrametria (SLAMA,
1980). Essa é uma área mais antiga, onde seus métodos são caracterizados por opera-
ções puramente manuais dos processos de calibração de câmeras. Dentro do contexto de
Visão Computacional, Brown (1971), um dos trabalhos pioneiros na área de calibração
de câmeras e essenciais para sistemas de alta precisão, já utilizava um gabarito visual.
Nesse trabalho Brown apresentou uma maneira de modelar principalmente as distorções
provocadas pelas lentes de uma câmera. O método proposto baseava-se no fato de que
linhas perfeitamente retas no mundo real deveriam ser projetadas também como linhas
retas no plano de imagem a menos que sofram distorções. Para a construção do aparato
de calibração, Brown posicionou uma chapa fotográfica atrás de sete linhas de prumo, daí
o nome plumb-line para esse método de calibração, que era sensibilizada por uma fonte
de luz. As linhas eram muito finas, espaçadas em 20mm de distância e seus pesos eram
imersos em óleo para obter melhor estabilidade. Nesse trabalho em questão, cada chapa
era rotacionada em 90o para uma segunda exposição.

A Figura 6 apresenta o padrão de calibração utilizado por Brown (1971). Ele se insere
na classe de padrões bidimensionais cujas características de interesse são exclusivamente
as retas que, neste caso, são produzidas pela sombra das linhas de prumo. Uma das
vantagens dos métodos plumb-line é que somente a curvatura das linhas é suficiente para
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Figura 6: Padrão de calibração usado pelo trabalho de Brown (1971). As linhas são
perpendiculares e espaçadas em 20mm. Esse padrão resgata um dos primeiros métodos
de calibração de câmeras baseado em retas denominado de calibração plumb-line, quando
linhas de prumo eram usadas para gerar retas paralelas.

o processo de calibração sendo dispensável a localização de cada uma. Isso permite a
utilização de marcadores situados em um único plano (ROSTEN; LOVELAND, 2011, seção
1.2.2, pg. 78).

Os padrões de calibração exercem forte influência sobre os sistemas de calibração e
estão extremamente correlacionados aos métodos matemáticos empregados por esses sis-
temas (ALBARELLI; RODOLà; TORSELLO, 2010). Por esse motivo, é difícil dissociar a
metodologia de estimação de parâmetros do tipo de dados que são utilizados no processo
de calibração. Pode-se diferenciar os padrões como aqueles que fornecem coordenadas
unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais, que também é um modo de classi-
ficação dos métodos de calibração. A variabilidade dos métodos se dá pelas diferentes
formas de apresentar tais informações. Zhang (2004a) classifica os métodos de calibração
de acordo com a dimensão dos conjunto de dados. Eles são categorizados como:

Calibração usando objetos 3D: Os métodos de calibração são baseados em técnicas
convencionais, mais próximas à fotogrametria, que usam objetos cuja geometria no
espaço tridimensional é conhecida rigorosamente. Os padrões usualmente consistem
de 2 ou 3 planos perpendiculares entre si. Esse tipo de aparato requer uma métrica
precisa de suas partes mecânicas e uma configuração mais elaborada. Uma alter-
nativa ao uso de vários planos se dá quando somente um único plano é usado para
fornecer coordenadas 3D. Nesse caso, a posição do plano deve ser conhecida de ma-
neira precisa (TSAI, 1986). Nessa categoria, a estimação dos parâmetros de câmera
pode ser realizada usando uma única imagem do gabarito e normalmente apresenta
melhores resultados (ZHANG et al., 1997; SALVI; ARMANGUé; BATLLE, 2002; QI; LI;

ZHENZHONG, 2010; SAMPER et al., 2013).

Calibração usando objetos 2D: Nessa classe os métodos requerem imagens de um
único padrão plano em diferentes orientações e posições, sendo desnecessário o co-



3.3. Tipos de padrões 51

nhecimento desse movimento. Os resultados são menos precisos em comparação às
técnicas 3D, porém aceitáveis pela maioria dos sistemas DVS. A facilidade de cons-
trução dos padrões dessa categoria faz deles os aparatos mais usados pelas aplicações
de calibração (CHATTERJEE; ROYCHOWDHURY, 2000; ZHANG, 2000; SAMPER et al.,
2013).

Calibração usando objetos 1D: Os aparatos são formados por pontos alinhados sobre
uma linha reta. O processo de calibração se dá de maneira semelhante aos que
empregam padrões 2D pois também requer a apresentação do padrão em orientações
e posições diferentes para a câmera. Em contrapartida essa técnica normalmente
exige um número maior de imagens do padrão (ZHANG, 2004b; LOAIZA; RAPOSO;

GATTASS, 2011).

Calibração sem o uso de objetos de referência: Os métodos dessa categoria, deno-
minada autocalibração, consideram uma abordagem zero dimensional (0D) pois não
empregam nenhum objeto de calibração. Os trabalhos dessa linha de pesquisa (HE-

MAYED, 2003) exigem que a câmera seja movimentada em uma cena estática e,
aproveitando-se da rigidez do ambiente, tanto parâmetros intrínsecos como extrín-
secos são estimados. No entanto, a acurácia é prejudicada pela grande quantidade
de parâmetros desconhecidos e também por configurar um problema matemático
mais complexo (ZHANG, 2004a). Uma restrição comum é que o ambiente deve for-
necer imagens com grande quantidade de pontos de interesse tornando muito difícil
a calibração em situações com predominância de imagens com cores homogêneas.
Nenhuma informação sobre as posições dos pontos de controle é necessária desde
que as correspondências entre eles em pelo menos duas imagens estejam disponíveis.
Na maioria das publicações, a calibração é obtida somente sob um fator de escala e
a capacidade métrica dos resultados precisa ser posteriormente ajustada (HARTLEY;

ZISSERMAN, 2004).

Muito esforço científico é direcionado principalmente à qualidade e estabilidade dos re-
sultados da calibração, para isso os trabalhos também recorrem a diferentes configurações
mecânicas dos padrões (QI; LI; ZHENZHONG, 2010). Esse campo da ciência é bem explo-
rado, principalmente quanto aos métodos numéricos empregados na solução dos modelos
de câmera.

Pode-se verificar que os métodos que usam padrões 3D costumam apresentar melhores
resultados. O conjunto de dados com informações 3D permite considerar um número
maior de restrições inerentes ao sistema projetivo da câmera e os parâmetros são melhores
ajustados. Essa é uma afirmação comum entre os pesquisadores e pode ser observada nos
trabalhos de revisão e avaliação de métodos de calibração (SALVI; ARMANGUé; BATLLE,
2002; SAMPER et al., 2013). No entanto, esses padrões apresentam a desvantagem de serem
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de difícil construção e normalmente exigem reparos e reavaliações de suas medidas todas
as vezes que são utilizados.

Os algoritmos que utilizam padrões 2D são mais populares pela sua flexibilidade e
por seus padrões serem de fácil construção. Com uma impressora disponível pode-se
utilizar softwares de desenho digital para criar a imagem do gabarito e depois imprimi-la
em uma folha de papel – recomenda-se colar a folha em uma peça plana e rígida para
garantir que todas as características sejam coplanares. Em outro caso, pode-se criar a
mesma imagem diretamente em uma plataforma de desenho usando ferramentas simples
como régua e esquadro. Por outro lado, um número maior de variáveis do modelo são
desconhecidas e mais imagens precisam ser processadas (SALVI; ARMANGUé; BATLLE, 2002;
QI; LI; ZHENZHONG, 2010; STROBL; HIRZINGER, 2011).

Os padrões 1D se encaixam em uma vertente de pesquisa mais recente que é impulsi-
onada principalmente por aplicações onde a calibração de múltiplas câmeras é necessária.
Nesse tipo de problema é pouco provável que os padrões 3D e 2D sejam visualizados por
todos os equipamentos de imagem simultaneamente, mas isso não é um problema para
padrões 1D devido a sua natureza estrutural (ZHANG, 2004b).

A Figura 7(a) mostra um exemplo de padrão 3D. A imagem tem como fonte o trabalho
de Zhang (2004a) mas é frequentemente relatado como o padrão usado por Tsai (1986).
Nesse exemplo, dois planos de calibração são impressos, colados em uma placa rígida e
plana sendo posteriormente posicionados de maneira perpendicular entre si. Na Figura
7(b) uma placa de madeira serve de apoio para marcadores que saltam fora do plano a fim
de fornecer dados em diferentes profundidades. A construção desse padrão normalmente
requer algumas horas de trabalho e a identificação das características é altamente depen-
dente de intervenções manuais (CHIABRANDO et al., 2009). Forbes, Voigt e Bodika (2002)
apresentam um sistema de calibração que se julga ser de baixo custo, completamente
automático e preciso, contudo os autores usam padrões mais complexos, formados por
várias faces e características autocodificadas. A Figura 7(c) ilustra alguns dos padrões
no formato de cubo e icosaedro. Nesse exemplo, os marcadores são autocodificados (ver
Seção 3.3.3).

A Figura 8(a) mostra a versão bidimensional do aparato de Tsai (1986). Esse padrão
tornou-se famoso pela facilidade de construção e após a solução apresentada por Zhang
(2000) que permite que o padrão seja movimentado livremente no ambiente. Já a Figura
8(b) ilustra um objeto pouco convencional que usa marcadores autocodificados (XIAO et

al., 2010). A Figura 8(c) mostra o padrão de calibração que compõe a biblioteca OpenCV
(BRADSKI, 2000). Esse padrão é caracterizado pela presença de círculos assimétricos,
sendo relatado por apresentar melhores resultados de calibração para a reconstrução 3D
quando comparado a padrões com marcos retangulares (MALLON; WHELAN, 2007). Ainda
no mesmo conjunto de exemplos, as Figuras 8(d) e 8(e) apresentam padrões unidimensi-
onais usados em Zhang (2004b) e Loaiza, Raposo e Gattass (2011) respectivamente.
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(a) (b) (c)

Figura 7: Exemplos de padrões 3D. a) Padrão formado por dois planos perpendiculares
(ZHANG, 2004a). b) Padrão usado um único plano cujos marcadores possuem profun-
didades diferentes (CHIABRANDO et al., 2009). c) Padrões que usam estruturas mais
complexas. Nesse exemplo os marcadores usados são autocodificados (FORBES; VOIGT;
BODIKA, 2002).

Outra maneira de classificar os objetos de calibração é atentando-se aos diferentes tipos
de características e marcadores. Nos trabalhos mais comuns, o perfil visual do marco de
calibração fornece tais características, sendo predominantemente os cantos as principais
entidades de interesse. Em outros casos as propriedades inerentes ao próprio marco são
relacionadas aos pontos de calibração, podendo ser desde o centro da figura geométrica
ou a linearidade de suas bordas. As seções 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3 apresentam uma discussão
sobre esses tipos de padrões.

3.3.1 Marcadores de cantos e interseções

Cantos e intersecções certamente são as características mais utilizadas na construção
de padrões de calibração. Um canto, ou em inglês corner, pode ser definido como uma
região da imagem cujo perfil de intensidades favorece a presença de bordas, obviamente
na separação de regiões com cores de alto contraste, que formam ângulos. Outra definição
mais simples admite que um canto é formado basicamente quando segmentos ou bordas
com direções diferentes se encontram ou quando uma única borda apresenta uma curva-
tura abrupta (GONZALEZ; WOODS, 2006; NIXON; AGUADO, 2008). Já a intersecção, dentro
do contexto de marcadores de calibração, é entendida como uma região onde a superfície
de intensidades é caracterizada como um canto, mas que tende a ser mais simétrica. Neste
trabalho essa característica é referenciada como canto-x (ver Seção 5.3).

Um dos registros mais antigos pode ser encontrado em um dos trabalhos mais influentes
na área de calibração de câmeras, Tsai (1986). O autor empregou um padrão composto
de quadrados pretos sobre um fundo branco igualmente espaçados onde os características
correspondiam aos vértices, ou cantos, de cada marcador. Zhang (2000), outro trabalho
não menos importante, também emprega o mesmo marcador. O uso desse padrão foi
popularizado também devido aos trabalhos de Harris e Stephens (1988) e Shi e Tomasi
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Figura 8: Exemplos de padrões 2D e 1D. Padrões bidimensionais (a,b,c) e unidimensionais
(d,c). a) Aparato formado por marcadores retangulares impresso em papel (ZHANG, 2000);
b) Padrão em forma de cruz com marcadores autocodificados (XIAO et al., 2010); c) Um dos
padrões usados pela biblioteca OpenCV (BRADSKI, 2000); d) Padrão linear formado por
esferas brancas dispostas em uma linha reta rígida (ZHANG, 2004b); e) As características
estão dispostas linearmente e são representadas por pontos luminosos (LOAIZA; RAPOSO;
GATTASS, 2011).

(1994) sobre detecção de cantos, que permitia automatizar a detecção de características
e aprimorar a localização dos pontos de controle no plano de imagem. Esses detectores
influenciaram fortemente uma boa parte dos estudos sobre calibração de câmeras que,
a partir do final da década de 80, passaram a adotar cantos como o principal modo de
representar seus pontos de calibração dentro da cena.

Os padrões frequentemente adotam uma estrutura formada por desenhos retangulares
isolados como o da Figura 8(a). Outra variação se dá quando se tem quadrados conectados
por seus vértices e intercalados por cores diferentes, simulando um tabuleiro de xadrez.
A Figura 9 apresenta um exemplo do padrão Chessboard.

Alguns trabalhos apresentam marcadores diferentes para a mesma característica, como
por exemplo Krüger e Wöhler (2011) que utilizam quatro padrões diferentes para avaliar
seu método de refinamento da localização dos pontos de controle. Os autores usam 100
imagens de cada padrão e os pontos de controle têm sua localização inicial determinada
manualmente (Figura 10). Já Habib e Morgan (2005) e Pullivelli (2005) usam intersecções
de retas e pontos como características de interesse seguindo o mesmo princípio de facili-
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Figura 9: Padrão de calibração Chessboard. As características correspondem às intersec-
ções entre os quadrados.

dade de construção (Figuras 11(a) e 11(b) respectivamente). As retas contribuem para o
cálculo da distorção das lentes e os pontos fornecem restrições métricas e geométricas no
processo de calibração desenvolvido.

Figura 10: Outros marcadores de cantos. Nesse exemplo os marcadores fornecem carac-
terísticas como cantos definidos por ângulos retos e cantos-x para representar a posição
dos pontos de controle. Fonte: Krüger e Wöhler (2011).

(a) (b)

Figura 11: Padrões que usam retas e pontos. As linhas retas contribuem para o cálculo
dos parâmetros do modelo de distorções da lente e os pontos, representados pelas cruzes
na imagem, fornecem informações para a estimação dos demais parâmetros intrínsecos à
câmera. Fontes: Habib e Morgan (2005) e Pullivelli (2005).
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3.3.2 Marcadores circulares

Os padrões dessa categoria são caracterizados, como o próprio nome já diz, pela pre-
sença de formas circulares. Nesse caso, as características de interesse não são diretamente
relacionadas ao perfil de cores do marcador mas sim por suas propriedades, tais como o
centro da circunferência, sua curvatura e retas tangenciais (MATEOS, 2000, seção 1.4).

Em detrimento da acurácia de detecção dos pontos de controle no padrão de Tsai e
os de linhas retas, Heikkilä (2000) apresenta um estudo que comprova a superioridade
do uso de marcadores circulares sobre retângulos isolados e usando como ponto de in-
teresse o centro de cada forma cônica. Um outro trabalho do mesmo autor, (HEIKKILä,
1998), reporta que essa representação fornece meios mais apurados de detecção chegando
a uma precisão de 1/100 contra 1/10 para os sistemas que usam marcadores retangulares
(BOUGUET, 2004; KANNALA; BRANDT, 2006; XIAO; FISHER, 2010).

A Figura 8(c) é um bom exemplo dessa classe de padrões, no entanto o uso de padrões
simétricos é mais comum. A Figura 12 apresenta um exemplo de marcador circular
convencional e uma variação do mesmo, denominado marcador em anel.

(a) (b)

Figura 12: Exemplos de padrões circulares. a) Padrão 3D que usa círculos dispostos de
maneira simétrica nas faces do objeto de calibração (HEIKKILä, 2000). b) Padrão 2D
com uma variação de marcadores circulares. A imagem mais à direita mostra o ponto de
interesse que é comum às circunferências do marcador (ZHOU; ZHANG, 2008).

3.3.3 Marcadores autocodificados

Os marcadores autocodificados, conhecidos também como autoidentificáveis, são mar-
cas especiais que carregam consigo uma mensagem codificada. Essa abordagem é in-
teressante por promover uma representação mais controlada dos pontos de controle no
ambiente com o objetivo de reduzir a detecção de falsos positivos. Sua robustez baseia-se
na regularidade do marcador e também em sua unicidade na cena, sendo muito difícil a
ocorrência natural de marcas idênticas em uma mesma imagem. Todos os marcadores são
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construídos sob um mesmo conjunto de regras e determinadas regiões são reservadas para
a armazenagem da mensagem. Essas regras são relacionadas à geometria do marcador e
a forma com que a mensagem é codificada (AHN; RAUH; KIM, 2001).

O uso desse tipo de padrão se tornou comum entre as aplicações DVS, principalmente
aquelas relacionadas à Realidade Aumentada (RA) com o uso de marcadores Augmented
Reality Tag (ARTag)1. Esses marcadores são formados basicamente por um retângulo que
delimita a região total do perfil e seu interior é composto por estruturas retangulares cuja
distribuição espacial é usada para a codificação de mensagens (OWEN et al., 2002).

Com essas marcas é possível identificar a pose da câmera em relação ao marcador e as-
sim inserir objetos virtuais tridimensionais na cena em tempo real (KATO; BILLINGHURST,
1999). Para o leitor que deseja trabalhar com marcadores ARTag e RA, o pacote AR-
ToolKit2 é um excelente ponto de partida. Outra aplicação comum se dá na robótica
móvel para a autolocalização de robôs autônomos (FIALA, 2004). Padrões são associados
a pontos específicos no mapa e, assim que visualizados, fornecem meios para que o robô
determine sua posição.

Geralmente, as aplicações que exploram o uso de marcadores de realidade aumentada
têm interesse somente nos parâmetros extrínsecos que modelam a orientação do ARTag
em relação à câmera. Além disso, é comum haver múltiplos marcadores inseridos na cena
em diversas orientações e posições. A orientação é calculada em função dos vértices do
retângulo delimitador e a mensagem codificada em seu interior serve como atributo de
distinção entre eles.

Dentro do contexto de calibração, o emprego de um único marcador ARTag é in-
suficiente para a recuperação dos parâmetros intrínsecos ao sistema. Isso porque cada
marca fornece somente um conjunto limitado de pontos de controle que são restritos à
região do retângulo delimitador da imagem. Os trabalhos que usam esses padrões cos-
tumam empregar vários marcadores ARTag e associar um para cada ponto de controle.
A vantagem imediata dessa abordagem é que e a construção da base de dados é reali-
zada automaticamente, e praticamente livre de erros de correspondência. A posição 3D é
automaticamente medida quando o marcador é decodificado. O trabalho de Fiala e Shu
(2007) é um exemplo de aplicação que usa marcadores ARTag para representar o padrão
de calibração, cuja metodologia se dá do mesmo modo como já foi explicado.

Outra característica desses sistemas é o tempo reduzido de calibração, visto que a
correspondências dos pontos, etapa mais demorada de todo o processo, é automatizada.
Em aplicações onde a calibração de câmeras é um processo rotineiro, como produtoras de
conteúdo multimídia em geral, essa é uma ótima alternativa. Uma aplicação comercial
que pode ser citada é a empresa LightCraft3 que fornece soluções para a indústria do

1Detalhes sobre o marcador ARTag disponível em: www.artag.net.
2ARToolkit é uma biblioteca aberta que implementa mecanismos de detecção de marcadores autoi-

dentificáveis e também de RA. Disponível em: www.hitl.washington.edu/artoolkit/.
3Sítio da empresa LightCraft disponível em: www.lightcrafttech.com/.

www.artag.net
www.hitl.washington.edu/artoolkit/
www.lightcrafttech.com/
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cinema e emissoras de televisão. Seu sistema permite que sejam inseridos objetos virtuais
em filmagens ao vivo em campo, o que exige a constante calibração do sistema. Para
isso seus produtos vem com um kit de calibração com marcadores autocodificados. As
Figuras 8(b) e 7(c) se encaixam nessa classe de padrões. A Figura 13 apresenta o marcador
usado por Fiala e Shu (2007) e da aplicação comercial citada. Ahn, Rauh e Kim (2001)
apresentam uma revisão sobre alguns desses padrões, ilustrados na Figura 14.

(a) (b)

Figura 13: Exemplos de padrões com marcadores ARTag. (a) Padrão usado em Fiala e
Shu (2007). (b) Exemplo do padrão usado pela empresa LigthCraft.

Figura 14: Exemplos de outros padrões autoidentificáveis. A maioria é empregado no
meio industrial. Fonte: Ahn, Rauh e Kim (2001).

Esses padrões são os que mais se aproximam dos padrões ideais devido a suas carac-
terísticas de unicidade e autoidentificação, no entanto, existem algumas restrições para o
uso dessas marcas. A detecção tem sucesso quando é possível decodificar a mensagem do
marcador o que acaba exigindo boa nitidez da imagem. Essa restrição é sensível à posição
do marcador, sendo difícil sua detecção quando os padrões encontram-se muito distantes
da câmera. Esse efeito implica no uso de formas maiores que entra em conflito com a
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necessidade de se ter muitos marcadores na imagem. Além disso, a detecção só pode ser
feita se o marcador for visualizado por completo.

Entretanto, marcadores ARTag nem sempre são sinônimos de precisão. Seu algoritmo
de detecção é baseado em imagens binárias que usualmente necessitam de limiares. Isso
torna esse algoritmo muito sensível à iluminação. Em um ambiente de calibração, onde
precisão faz toda a diferença, o uso de marcadores de RA inspira precaução.

Atualmente existe uma demanda por esses marcadores principalmente na indústria
em aplicações de inspeção visual e automatização de processos (AHN; RAUH; KIM, 2001).
Poucas aplicações são voltadas exclusivamente para a calibração de câmeras (FORBES;

VOIGT; BODIKA, 2002; XIAO; FISHER, 2010; FORMAN et al., 2011).

3.4 Precisão dos padrões de calibração

Enquanto a dimensão do padrão tem forte ligação com o método e a estabilidade do
algoritmo de calibração, a característica utilizada está mais correlacionada à precisão com
que as projeções são aferidas no plano de imagem. Na verdade, a categoria de métodos
é decisiva na qualidade dos resultados, porém nada adianta técnicas de estimação super
avançadas se a localização das características é frequentemente perturbada por ruídos
tendenciosos (ALBARELLI; RODOLà; TORSELLO, 2010).

Existe uma variedade de trabalhos que buscam aprimorar a localização dos pontos de
controle. Como imagens são geradas a partir de uma amostragem espacial (GONZALEZ;

WOODS, 2006, cap. 2), a localização das projeções é dada somente em valores discretos,
o que tem efeito prejudicial na estimação dos parâmetros de câmera. As técnicas que
tentam aproximar a posição correta das projeções no plano de imagem são chamadas de
técnicas subpixel, pois conseguem extrair informações com uma resolução muito maior
que a própria resolução do sensor de imagem (SHORTIS; CLARKE; SHORT, 1994).

A solução comumente empregada faz uso da maximização local da superfície gerada
pela resposta dos próprios detectores de características, como os de Harris e Stephens
e Shi e Tomasi. Algumas pesquisas já usam a característica linear dos marcadores e
identificam a posição subpixel calculando a intersecção de retas que melhor se ajustam a
suas bordas (YIMIN et al., 2010; ESCALERA; ARMINGOL, 2010; KRüGER; WöHLER, 2011).
Outros trabalhos baseiam-se em técnicas mais simples, como o centro de massa da região
próxima ao ponto de calibração (ZHAO et al., 2011; BENNETT; LASENBY, 2013).

Heikkilä (2000) propõe o uso de marcadores circulares considerando que marcadores
retangulares tradicionais, como os usados no trabalho de Tsai (1986), são influenciados por
um ruído tendencioso provocado principalmente pela assimetria inerente à característica
de interesse. Nesse caso causado pela iluminação direcional dos cantos do marcador (AL-

BARELLI; RODOLà; TORSELLO, 2010). Outros artigos apresentam soluções com o mesmo
tipo de marcador: (MATEOS, 2000; ZHOU; ZHANG, 2008; XIAO; FISHER, 2010; BAOZHANG;
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YANPING, 2010).
Em aplicações que requerem ajustes mais finos, a escolha do conjunto: dimensão,

marcador e algoritmo de otimização tem efeito direto na integridade dos resultados. Atu-
almente sabe-se que o modelo de câmera pinhole é um modelo razoável para o comporta-
mento projetivo de uma câmera, no entanto, ainda não se sabe quais são todas as fontes
de ruído envolvidas no processo de formação de imagens. Essa é uma área de pesquisa
ainda em aberto.

Mallon e Whelan (2007) examinam o comportamento de detectores subpixel sobre
marcadores circulares e em forma de “X”, provenientes do padrão Chessboard. Os autores
consideram que, em câmeras reais, os padrões estão sujeitos a dois tipos de transforma-
ções. A primeira, a transformação projetiva que é definida por aspectos lineares e tem
como consequência a posição 3D do ponto de controle. E a segunda, um conjunto de
transformações não lineares oriundas das aberrações provocadas pelas lentes. Com isso,
são considerados dois tipos de tendências, ou bias, no modelo: bias de perspectiva e bias
de distorção. Como resultado da pesquisa tem-se que os marcadores circulares são inva-
riantes à perspectiva enquanto que o padrão Chessboard lida melhor com as distorções
provocadas pelas lentes.

A indicação de que os parâmetros de câmera são influenciados por ruídos tendencio-
sos tem implicação direta em como os resultados são avaliados. A maioria das técnicas
assumem que o ruído presente no modelo possui uma distribuição gaussiana centrada na
média, o que não acontece na prática.

Albarelli, Rodolà e Torsello (2010) apresentam uma imagem, Figura 15, que permite
identificar o comportamento tendencioso do erro de reprojeção de uma câmera calibrada
com um padrão xadrez.

Figura 15: Erros de reprojeção de um sistema calibrado. Do lado esquerdo o erro em
relação aos pontos de controle no mundo 3D, do lado direito os erros no plano de imagem.
Fonte: Albarelli, Rodolà e Torsello (2010).

Na Figura 15, os erros são ampliados por um fator de cem para facilitar sua visu-
alização. No lado esquerdo da figura, os pontos em vermelho representam o ponto de
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controle real no mundo 3D e os segmentos, em azul, a distância do ponto estimado. Esses
resultados fortemente sugerem que as medições estão sujeitas a ruídos com distribuição
tendenciosa e média diferente de zero. Do lado direito tem-se os erros de medição no plano
de imagem. Nesse caso, o erro tem um comportamento mais isotrópico, o que indica a
robustez do padrão xadrez em relação às distorções radiais.

Só recentemente alguns trabalhos tem atentado ao fato de que nem sempre os padrões
são construídos com alto grau de precisão. Eles sofrem com imperfeições mecânicas, falta
de acurácia das ferramentas de construção e também com a rugosidade da peça (STROBL;

HIRZINGER, 2011). Os resultados sugerem que, além do ruído considerado em Mallon
e Whelan (2007), a estimação também está sujeita a erros sistemáticos provocados pela
falta de precisão dos equipamentos de impressão.

A avaliação do quanto as imprecisões construtivas do padrão de calibração, bem como
os tipos de características visuais usadas, interferem no processo de calibração de câmeras
ainda é um assunto que carece de estudos mais aprofundados.

3.5 Considerações finais

Esse Capítulo apresentou uma revisão sobre os padrões de calibração que aparecem
como objetos acessórios dos trabalhos de calibração de câmeras. O texto contribui para
elucidar a necessidade de se pesquisar tal assunto, evidenciando a relação desses objetos
com os resultados finais de calibração. Duas metodologias de classificação foram pro-
postas, uma baseada na dimensão do padrão e outra no tipo de marcador empregado.
Adicionalmente, uma discussão sobre a modelagem do ruído e a precisão na construção
dos padrões foi apresentada.
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4 Trabalhos Relacionados

4.1 Considerações iniciais

Este Capítulo apresenta uma revisão de trabalhos que abordam problemas similares
aos estudados nesta tese, envolvendo a detecção automática de padrões xadrez para a
calibração de câmeras. Inicialmente o texto apresenta os principais problemas enfrentados
pelos trabalhos que se propõem a detectar esses padrões e em seguida faz a apresentação
e discussão do estado da arte desse assunto.

4.2 Definição do problema

Muitos dos processos de calibração de câmeras necessitam de uma base de dados que
relaciona pontos de controle presentes no mundo real com suas respectivas projeções no
plano de imagem. Essa exigência é comum nas aplicações onde as câmeras devem ser
calibradas metricamente (BROWN, 1971). A extração dos pontos de controle muitas vezes
é considerada trabalhosa quando requer a intervenção do usuário. Apesar da calibração ser
um assunto bastante explorado, poucas metodologias de extração automática dos pontos
internos de padrões de calibração estão disponíveis (QI; LI; ZHENZHONG, 2010).

A maioria dos métodos de calibração são construídos a partir de equações fechadas, o
que os tornam sensíveis à presença de ruídos. Para obter resultados mais estáveis, esses
métodos requerem dados consistentes e também o conhecimento mais preciso sobre a
localização dos pontos que são considerados no processo de calibração (HEIKKILä, 2000).
Por esses motivos, os trabalhos sobre calibração de câmeras necessitam da intervenção
do usuário para a detecção segura dos pontos de calibração (ZHANG, 2000; HARTLEY;

ZISSERMAN, 2004; TRUCCO; VERRI, 1998). Por outro lado, o uso de imagens digitais
impõe a condição de que cada coordenada na imagem é representada de maneira discreta,
sendo difícil identificar precisamente a localização desses pontos manualmente (KRüGER;

WöHLER, 2011).
Alguns trabalhos sugerem o uso de muitos pontos de calibração, que representam di-

versas poses do padrão, de modo a obter uma melhor amostragem do sistema projetivo da
câmera e, consequentemente, diminuir a influência da imprecisão relacionada à localização
desses pontos (TSAI, 1986; TRUCCO; VERRI, 1998). Bouguet (2004), por exemplo, faz uso
de 20 imagens com 156 pontos de controle para obter resultados aceitáveis na calibração
de uma única câmera.
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Diante dessas questões, é clara a necessidade de métodos de detecção automáticos,
visto que a participação humana nesse processo faz da calibração uma etapa muito traba-
lhosa e susceptível a erros. Por outro lado, a implementação desses sistemas se depara com
os problemas de reconhecimento de padrões, que precisam lidar com as diversas fontes de
erro que interferem no processo de formação de imagens, com problemas de iluminação,
distorções, ambiguidades e sinais ruidosos. Além disso, a necessidade de várias perspec-
tivas do padrão leva a considerar desde imagens mais simples até cenas mais complexas.
Nesse último caso, as características de calibração podem ser confundidas com caracterís-
ticas similares presentes no restante da cena, dificultando a detecção correta dos pontos
que pertencem ao padrão. As combinações desses problemas dificultam a construção de
métodos de detecção de padrões robustos.

Alguns trabalhos nem sempre consideram o uso de padrões no processo de calibração.
Os métodos de auto-calibração por exemplo, inferem o valor dos parâmetros de câmera a
partir de uma sequência de imagens em função da rigidez da cena observada (HEMAYED,
2003). Para esse tipo de procedimento, os pesquisadores usam uma combinação de restri-
ções às características intrínsecas da câmera juntamente com restrições estabelecidas pelo
movimento da mesma ou por características estáticas no ambiente. Nessa classe de méto-
dos de calibração, muitas variáveis precisam ser estimadas, o que faz com que os métodos
computacionais envolvidos sejam mais complexos. Além disso, os resultados normalmente
são obtidos sob um fator de escala (ZHANG, 2004a), sendo difícil a calibração em relação a
uma unidade métrica. Lichti e Kim (2011) fazem uma comparação de três das principais
técnicas que usam essa abordagem de calibração.

Para os métodos tradicionais, qualquer conjunto de pontos conhecidos podem ser uti-
lizados, desde que estejam devidamente correlacionados, assumam a faixa de precisão
requerida e que não configurem situações degenerativas para os métodos numéricos em-
pregados (HARTLEY; ZISSERMAN, 2004). Por isso a construção de padrões de calibração
pode ser optativa.

Alguns trabalhos não chegam a demarcar pontos na cena, aproveitando-se do conheci-
mento de características naturais e utilizando técnicas pouco convencionais. Baltes (2001)
por exemplo, usa texturas retangulares genéricas obtidas de cenas naturais para formar
seu conjunto de dados. Nesse trabalho a estratégia do autor é usar cenas de arranha-
céus cuja estrutura regular das janelas e fachadas formam uma textura retangular que é
disposta como um gride. Com o conhecimento das dimensões dos prédios, os pontos de
controle podem ser obtidos. O método de extração de características precisa identificar
as janelas de maneira adequada para permitir a calibração do sistema.

Klaus et al. (2004) usam uma única imagem do céu em uma noite estrelada. Para
atingir bons resultados, os autores usam 2000 estrelas como pontos de controle, conside-
rando o fato de que suas posições angulares são conhecidas com boa acurácia. Com essa
abordagem, a calibração é realizada com grande precisão mas erros podem ser induzidos
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pelas aberrações das lentes e também pela refração atmosférica. Além disso, nem todas
as câmeras conseguem registrar imagens nítidas do céu, dificultando o uso dessa técnica
em câmeras convencionais.

Os dois trabalhos citados no parágrafo anterior, Baltes (2001) e Klaus et al. (2004),
são exemplos de estratégias de calibração que são difíceis de se reproduzir e pouco con-
venientes para aplicações que funcionam dentro de ambientes fechados e que necessitam
da recalibração constante de suas câmeras. Os métodos tradicionais de calibração optam
pelo uso de padrões para a extração dos pontos de controle.

4.3 Revisão dos trabalhos da área

Uma das primeiras estratégias de identificação automática dos pontos de calibração
pode ser encontrada no trabalho de Tsai (1986). Tsai propõe cinco passos para a detecção
automática do padrão que é usado em seu trabalho (Figura 8(a)):

1. Captura da imagem em escala de cinza;

2. Binarização da imagem;

3. Ligar os cantos da imagem binária para extrair um conjunto aproximado de arestas
de fronteira;

4. Varrer as bordas perpendicularmente para localizar bordas válidas usando interpo-
lação;

5. Ajustar retas às bordas válidas e encontrar suas intersecções;

O procedimento descrito é vago e considera somente imagens com baixa distorção
radial. No entanto, essa sequência de passos é adotada por alguns trabalhos de calibração
(ZHANG, 2004b). Outros estudos também são inspirados por esse algoritmo, aplicando
diretamente a Transformada Hough (DUDA; HART, 1972) na fase de ajuste de retas (WANG;

WU, 2010; PULLIVELLI, 2005; HABIB; MORGAN, 2005).
Os trabalhos mais recentes usam técnicas mais elaboradas, com o objetivo de tornar o

processo de calibração menos trabalhoso e mais automatizado, sendo propostos métodos
de identificação completamente automáticos ou semiautomáticos. Algumas ferramentas
são disponibilizadas gratuitamente, sendo as mais conhecidas o toolbox de calibração de
câmeras para MatLab (BOUGUET, 2004) e as rotinas da biblioteca OpenCV (BRADSKI,
2000). Com base principalmente nessas duas bibliotecas, vários softwares se propõem a
realizar a detecção automática dos padrões de calibração. A Tabela 1 apresenta uma lista
de alguns dos softwares que são facilmente encontrados na literatura. Na primeira coluna
está presente o nome do software, na segunda o nível de automação presente, na terceira a
biblioteca utilizada, e na última a referência da aplicação. De uma maneira geral, pode-se
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encontrar várias interfaces gráficas que se restringem à chamada de funções de bibliotecas
já funcionais.

Tabela 1: Exemplos de softwares de detecção de padrões de calibração.

Nome da aplicação Tipo de detecção Algoritmo Referência
Camera Calibration Tools Semi-automática OpenCV (STOYANOV, 2011)

JcamCalib Automática OpenCV (ORTEGA, 2005)
GML C++ Automática OpenCV (VELIZHEV, 2011)
OCamCalib Automática OpenCV* (SCARAMUZZA, 2013)

EasyCamCalib Automática (BOUGUET, 2004)* (BARRETO, 2009)
ROS:Camera Calibration Automática OpenCV (BOWMAN, 2011)

* Algoritmos modificados.

O sistema disponibilizado pelo toolbox de Bouguet (2004) é usado para a calibração
de câmeras com padrões xadrez. A aplicação é implementada usando o software MatLab
e permite a detecção semiautomática dos pontos de calibração. O sistema implementado
exige que o usuário forneça a posição de quatro pontos delimitadores do padrão em cada
imagem do conjunto de calibração. O algoritmo calcula a transformação homográfica
desses pontos em relação a um padrão ideal, sem distorções, estima a posição de cada
ponto de controle e realiza uma busca local na imagem. O mesmo toolbox fornece um
conjunto de 20 imagens em sua documentação, que é usado para a demonstração do
sistema. Para esse conjunto, o usuário deve fornecer 80 pontos de imagem para que uma
única câmera seja calibrada. Esse sistema de detecção é limitado a imagens com baixa
distorção radial.

Chen, Benzeroual e Allison (2012) utilizam a mesma metodologia presente no toolbox
para MatLab, mas automatizam a etapa de participação do usuário. Os autores usam
quatro marcadores especiais que são posicionados nas extremidades do padrão xadrez
para definir a região de busca dos pontos de calibração. Quando os marcadores extras são
identificados, o processo de detecção se dá do mesmo modo que em Bouguet (2004). Essa
abordagem de automatização só é possível quando os marcadores extras são reconhecidos
com sucesso.

A biblioteca OpenCV implementa a detecção automática de padrões xadrez por meio
da função findChessBoardCorners, que recebe como parâmetros a imagem do padrão de
calibração e seu tamanho. O algoritmo apresenta uma estratégia de detecção baseada em
sucessivas avaliações da imagem. Caso a imagem de entrada seja colorida, o algoritmo a
transforma para a escala de cinza e segue os seguintes passos:

1. Binarização Adaptativa: nessa etapa espera-se que os quadriláteros do padrão xa-
drez sejam realçados pela binarização da imagem;

2. Erosão: a fase de erosão atua de modo a desconectar os marcadores do padrão
xadrez, produzindo uma imagem formada por regiões isoladas;
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3. Extração de contornos: nessa fase do algoritmo as regiões passam a ser representadas
por seus contornos. Uma técnica de busca binária de contornos é empregada;

4. Ajuste de polígonos: o algoritmo ajusta polígonos a cada contorno extraído pela
etapa passada. Se um contorno é representado por um polígono de quatro lados,
então ele é classificado como um possível quadrilátero do padrão de calibração.
Sucessivas etapas de erosão são aplicadas na tentativa de encontrar mais contornos
válidos;

5. Conexão dos pontos: nessa fase o algoritmo tenta conectar os quadriláteros que
foram ajustados às regiões isoladas em cada etapa de erosão. Os pontos são fundidos
com base na heurística de que os cantos mais próximos representam um único ponto
de calibração;

6. Por último, o algoritmo retorna o maior grupo de pontos conectados que foi encon-
trado. Se o tamanho desse grupo for igual ao tamanho do padrão passado como
parâmetro, então a função considera que houve sucesso na detecção e realiza a or-
denação dos pontos finais;

A metodologia implementada no OpenCV é dependente da identificação de todos os
quadriláteros do padrão, o que nem sempre é possível devido aos problemas de iluminação
e distorções que as imagens estão sujeitas, causando perda de quadros de calibração. A
heurística que conecta quadriláteros vizinhos é baseada na proximidade dos cantos, o que
pode ser facilmente violada se existirem regiões ruidosas próximas aos contornos avaliados.
Além disso, se o padrão não é identificado nas primeiras iterações, o processamento fica
lento por conta das sucessivas etapas de erosão da imagem.

Scaramuzza, Martinelli e Siegwart (2006) e Rufli, Scaramuzza e Siegwart (2008) dis-
ponibilizam outro toolbox de calibração de câmeras para Matlab que usa o OpenCV para
a fase inicial de extração dos pontos de controle. Os autores alteram o algoritmo do
OpenCV, modificando partes do pré-processamento e propondo uma nova heurística de
ligação de pontos vizinhos. Os testes realizados comparam o algoritmo modificado com
o original do OpenCV. Os resultados mostram que as modificações propostas melhoram
a detecção de padrões xadrez em imagens distorcidas, geradas por câmeras omnidireci-
onais, com lentes olho de peixe, espelhos esféricos e hiperbólicos. Os testes realizados
são restritos à avaliação quantitativa de pontos detectados por ambos os métodos e não
são apresentados resultados com imagens convencionais. Os autores não disponibilizam
as imagens utilizadas para a comparações com outros trabalhos. Como produto final, o
método é disponibilizado como uma ferramente de calibração de câmeras omnidirecionais,
denominada OCamCalib1. Barreto et al. (2009) e Hughes, Glavin e Jones (2011) também
implementam metodologias de calibração específicas para imagem distorcidas.

1Sítio do sistema OCamCalib disponível em: https://sites.google.com/site/scarabotix/
ocamcalib-toolbox.

https://sites.google.com/site/scarabotix/ocamcalib-toolbox
https://sites.google.com/site/scarabotix/ocamcalib-toolbox
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Escalera e Armingol (2010) identificam os pontos de controle como sendo as inter-
secções das retas definidas pelos retângulos presentes no padrão de calibração xadrez.
Os autores desenvolveram uma sistema que emprega a Transformada de Hough, (DUDA;

HART, 1972), sobre a resposta de um detector de cantos para identificar os cantos que
são colineares na imagem. Como nem todas as características encontradas pertencem ao
padrão de calibração, uma etapa de filtragem remove cantos ruidosos com uma segunda
aplicação da Transformada Hough, agora sobre as intersecções das primeiras retas encon-
tradas. Os pontos finais são definidos pelas intersecções das retas da segunda etapa. Os
resultados apresentados se restringem à avaliação do método de calibração que também
é proposto pelo trabalho. O método de detecção funciona bem para imagens com baixa
distorção radial mas é prejudicado pela presença de retas extras ao padrão de calibração.

Fiala e Shu (2007) utilizam marcadores de realidade aumentada (ARTag) para repre-
sentar os pontos de controle. A ideia principal desse trabalho é distinguir as caracterís-
ticas de interesse por meio de padrões regulares que dificilmente se repetem no restante
da imagem. Os marcadores ARTag carregam códigos autoidentificadores que definem
sua posição absoluta dentro do padrão de calibração. O sistema descrito é considerado
robusto a alterações de iluminação por utilizar binarização adaptativa da imagem e não
exige a identificação completa do padrão. Por outro lado, os marcadores usados exigem
um detector mais complexo e devem ser únicos para cada ponto de calibração. Caso seja
necessário aumentar o número de pontos de controle, novos marcadores ARTag devem ser
projetados. Do mesmo modo que Escalera e Armingol (2010), os resultados presentes não
avaliam o detector de padrões proposto pelo trabalho.

O sistema CAMcal de Shu, Brunton e Fiala (2009) usa o detector de cantos de Harris
e Stephens (1988) para a extração dos pontos de interesse sobre a imagem de padrões
xadrez que possuem marcadores circulares em seu interior. Os pontos encontrados são
arranjados em uma malha de triângulos de modo a conectar cada ponto com seu vizinho
mais próximo. Pares de triângulos são convertidos em quadriláteros comparando a cor
média das regiões que cobrem na imagem. Se dois triângulos possuem cores semelhantes,
ambos geram um quadrilátero em uma malha geométrica auxiliar. A posição de cada
ponto é definida por meio da detecção de circunferências marcadoras de orientação. Os
autores não explicam em detalhes como a conversão de triângulos é realizada e nem
como as cores dos triângulos são comparadas. Os testes avaliam a resposta do algoritmo
considerando câmeras diferentes sobre um banco de imagens criado pelos próprios autores
do trabalho. Não são apresentadas comparações com outros métodos de detecção.

Zheng et al. (2008) também apresentam uma proposta baseada em triangulação dos
pontos iniciais. Esse trabalho se diferencia por considerar atributos topológicos direta-
mente relacionados aos pontos detectados que puderam ser determinados por meio da
convolução da imagem com padrões ou templates que maximizam a resposta dos pontos
internos ao padrão xadrez. Do mesmo modo que os demais trabalhos, Zheng et al. se
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limita à apresentação de resultados visuais.
Bevilacqua, Gherardi e Carozza (2008) detectam o padrão xadrez recalculando conti-

nuamente a transformação perspectiva da imagem. Um conjunto de pontos inicias permite
o cálculo dessa transformação, que é atualizada à medida que novos pontos são encon-
trados. A transformação perspectiva inversa permite reduzir as distorções geradas pela
inclinação do padrão, facilitando a detecção dos pontos restantes. A ordenação do con-
junto de pontos é realizada com base em uma estrutura de grafos, onde um algoritmo
avalia relacionamentos angulares relativos entre os pontos detectados. Kang, Ha e Jeong
(2008) empregam uma estratégia semelhante, mas aplicada à detecção de padrões com
marcadores circulares.

O trabalho de Dao e Sugimoto (2010) propõe um reconhecimento de padrões xadrez
não planos que é robusto a ruídos e à descontinuidade do padrão. A metodologia é
construída em torno de um detector de cantos específico para as intersecções do padrão em
questão, que avalia o número de alternâncias na vizinhança do pixel central. A filtragem e
determinação das posições relativas de cada canto é alcançada com a verificação topológica
das arestas que conectam todos os cantos encontrados. O trabalho apresenta somente
resultados visuais do sistema implementado.

De uma maneira geral, os estudos referentes à detecção automática de padrões de cali-
bração seguem uma ordem de processamento dividida em duas etapas principais: extração
e filtragem de características. Muitos métodos recorrem a estratégias que são sensíveis à
distorções da imagem ou abordam algum mecanismo topológico de filtragem dos pontos.

Outra ponto em comum aos métodos mencionados é o uso de detectores de cantos
baseados no detector de Harris e Stephens (1988). No entanto sabe-se que esse detector
não é adequado para o realce das características presentes em um padrão xadrez. Chen
e Zhang (2005) e Krüger e Wöhler (2011) mostram que esse detector apresenta pouca
precisão para o tipo de padrão utilizado, sendo inviável para o processo de calibração.
Adicionalmente, esse tipo de detector consome muito tempo de processamento e faz uso
de limiares globais para diferenciar os cantos de não-cantos. Por esse motivo é comum
selecionar os 𝑛 pontos mais representativos dentro da imagem. Na prática, dependendo
da complexidade da cena, nada garante que os pontos de calibração tenham uma melhor
resposta ao detector, o que força o parâmetro 𝑛 assumir um número maior.

4.4 Considerações finais

A popularidade da biblioteca OpenCV permitiu o surgimento de muitos aplicativos
dedicados à calibração automática de câmeras. Apesar de suas limitações, o algoritmo im-
plementado pela função findChessBoardCorners ainda é um dos mais usados nos processos
de calibração.

As limitações dos métodos automáticos de detecção de padrões xadrez tem influenciado
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o surgimento de estudos que optam por métodos topológicos, visando uma metodologia
mais abrangente aos diversos tipos de lentes e também menos sensível a ruídos. Den-
tre esses métodos, os trabalhos de Shu, Brunton e Fiala (2009) e Zheng et al. (2008)
contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa presente nesta tese. As abordagens
topológicas adotadas são similares à implementada neste trabalho, mais precisamente a
ideia de analisar as cores dos triângulos para a filtragem topológica e a conectividade de
seus vizinhos. No entanto, a metodologia abordada no presente trabalho vai além dos
resultados conseguidos por essas referências.

O detector estrutural desenvolvido em Dao e Sugimoto (2010) também contribuiu para
o desenvolvimento desta pesquisa. A construção de detectores específicos permite uma
filtragem logo no processo de extração de características, diminuindo a influência de falsos
positivos no sistema de detecção.

Pelos trabalhos listados, percebe-se também que ainda há espaço para muitas pesquisas
na área de detecção de padrões, principalmente voltadas para a criação de detectores de
características mais robustos e análises topológicas mais eficientes.
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5 Detecção Automática de Padrões
de Calibração

5.1 Considerações iniciais

Este Capítulo apresenta o sistema de detecção de padrões xadrez para a calibração
de câmeras desenvolvido nesta tese. A metodologia aqui desenvolvida faz uso de uma
abordagem topológica para a identificação do padrão de calibração e por isso é denominada
Detecção Topológica de Padrões Xadrez ou em inglês Chessboard Topological Detection
(ChTD). O texto segue a ordem de processamento que é utilizada pelo sistema ChTD,
apresentando resultados intermediários e justificando as estratégias de desenvolvimento.
A metodologia aqui construída faz referências a trabalhos de outros autores como soluções
para algumas etapas intermediárias. As referências são escolhidas com base na eficiência
dos algoritmos que elas descrevem e por se encaixarem nas especificações do sistema de
detecção desenvolvido nesta tese.

5.2 Metodologia utilizada pelo algoritmo ChTD

Esta parte do trabalho atenta-se à construção de um sistema de detecção de pontos
para a calibração de câmeras dispostos sob um padrão xadrez. Dentre as fases do processo
de calibração a determinação dos pontos de controle é uma etapa fundamental e muito
trabalhosa, muitas vezes exigindo intervenção humana. A elaboração de sistemas robustos
de detecção desses pontos visa suprir uma necessidade comum às aplicações de Visão
Computacional onde a calibração métrica de câmeras é uma etapa indispensável.

Uma metodologia ideal deveria ser automática, rápida, livre de qualquer participação
manual, robusta a ruídos, menos dependente de limiares e com boa precisão na localização
dos pontos de controle. Além disso, a oclusão parcial do padrão ou a interferência de
pontos ruidosos não deveria causar uma perda completa da imagem, uma vez que a
calibração geralmente pode ser realizada mesmo com uma quantidade menor de pontos
de controle que são fornecidos pelo padrão.

O presente trabalho busca como solução para a detecção automática de padrões xadrez
a construção de um detector estrutural dos pontos de controle e uma verificação topológica
da vizinhança desses pontos com base na regularidade do padrão utilizado. O detector
estrutural tem o objetivo de reduzir a detecção de características que não pertençam ao
padrão de calibração enquanto que a análise topológica torna o resultado final robusto à
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presença de ruído.
A metodologia aqui desenvolvida segue a seguinte sequência de processamento: Ex-

tração dos candidatos a pontos de calibração; Triangulação; Seleção dos pontos por meio
de um filtro topológico; Propagação e ajuste de coordenadas; Refinamento da posição
das características. A Figura 16 apresenta a sequência de passos e a visualização dos
resultados esperados em cada etapa.

Aplicação do filtro topológico

Extração
de cantos-x

Propagação de
coordenadas

Triangulação

Refinamento
da posição Matriz de 

coordenadas
de imagem

Matriz de 
coordenadas

do mundo real

Figura 16: Metodologia de detecção de padrões xadrez.

São considerados como dados de entrada imagens em escala de cinza. Os pontos
de interesse são entendidos como as posições na imagem cuja vizinhança se assemelha a
imagens da intersecção de quatro regiões retangulares cujas bordas assumem o formato de
“X”, denominados cantos-x. A Seção 5.3 apresenta a definição de um canto-x e também
o método de detecção estrutural e específico para essa característica.

O conjunto de cantos-x define uma malha de triângulos que relaciona cada ponto com
seus vizinhos mais próximos. Com base na estrutura quadriculada do padrão xadrez,
um filtro que verifica atributos topológicos permite identificar quais características são
válidas, evitando que pontos não pertencentes ao padrão sejam registrados no resultado
final. Assume-se que cada quadrilátero do padrão seja formado por dois triângulos de
mesma cor e suas propriedades de vizinhança são avaliadas. Os triângulos que não se
encaixam nas regras definidas pelo filtro topológico da Seção 5.5 são classificados como
inválidos. São descartados os pontos cujos triângulos não obedecem a regularidade do
padrão.

A propagação e ajuste de coordenadas é a fase em que é realizado o casamento entre
as projeções detectadas e os pontos no mundo real que são apresentados pelo padrão
de calibração. A posição correta de cada ponto do padrão é determinada com base no
conjunto de triângulos válidos. Inicialmente toma-se como origem do plano Cartesiano
o ponto que mais se aproxima do centro de massa dos pontos detectados. A malha
geométrica estabelece a posição relativa de cada ponto de calibração e, se o tamanho do
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padrão é conhecido e um número mínimo de pontos nos sentidos 𝑥 e 𝑦 são identificados,
então a posição absoluta de cada ponto é determinada. A Seção 5.6 descreve esse processo.

Para evitar o processamento desnecessário, cada vértice da malha filtrada define uma
região onde o refinamento da localização dos pontos de calibração é executado. É atribuído
um valor de relevância a cada ponto detectado e sua localização é calculada com maior
resolução (precisão sub-pixel). Um método específico para cantos-x é empregado e a
posição do ponto na imagem é atualizada com base no centro de massa da região vizinha
a esse ponto. Essa etapa normalmente envolve limiarização da resposta dos detectores, no
entanto ela é beneficiada pela definição de uma região de procura. A Seção 5.7 descreve
como a posição de cada canto-x é aprimorada.

Como resultado final espera-se um par de matrizes que contém as coordenadas dos
pontos classificados como cantos-x pertencentes ao padrão de calibração e suas respectivas
posições no mundo real. Esses resultados formam a base de dados usadas nos métodos de
calibração de câmeras.

5.3 Detector de cantos-x

O primeiro passo do algoritmo proposto por este trabalho é a detecção das caracte-
rísticas candidatas a pontos de calibração. De acordo com o padrão utilizado, os cantos
de interesse possuem uma estrutura parecida com uma forma de “X” que intercala duas
cores de alto contraste. Esse alternância de cores define quatro conjuntos de pixels que são
categorizados em duas classes: claros e escuros. O termo contraste refere-se à diferença
entre as intensidades dos pixels analisados.

A Figura 17 apresenta a estrutura de um canto-x em três imagens sintéticas seguidas
de três exemplos de imagens reais. As imagens sintéticas permitem uma análise da carac-
terística de interesse sem as pertubações causadas pelo processo de formação das imagens
reais.

Figura 17: Aparência de um canto-x. A imagem mostra três imagens sintéticas do canto-x
e três exemplos de como o perfil de intensidades é amostrado por uma câmera real.

Da esquerda para a direita, a primeira imagem mostra um canto-x ideal onde a super-
fície de intensidades forma bordas bem definidas e perpendiculares, separando as classes
de pixels claros e escuros de maneira simétrica com a mesma proporção de pontos em
cada conjunto. Já na segunda imagem, a aparência do mesmo padrão foi modificada por
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uma transformação Affine de modo que as bordas não preservam mais a característica
perpendicular. Nesse exemplo, a quantidade de pontos com cores diferentes também é
alterada, mas a proporção entre as áreas dos conjuntos da mesma classe permanece cons-
tante. A terceira imagem é produto de uma transformação perspectiva. Ela mostra que
a razão entre a área dos conjuntos de uma mesma classe também pode ser afetada.

Em situações reais a imagem capturada também está sujeita à perturbações pela
distorção projetiva e por condições de iluminação, amostragem espacial, quantificação da
luminância de cada ponto, ruídos no equipamento de captura e distorções provocadas
pelas lentes. É comum uma imagem ligeiramente borrada e com variações de cores dentro
da mesma classe de cor. As três últimas imagens da Figura 17 mostram alguns exemplos
de cantos-x reais com diferentes transformações perspectivas. Elas apresentam falta de
definição nas bordas e flutuações dos valores de intensidades, normalmente distribuídas.
Na última imagem a distorção é mais acentuada e chega a descaracterizar o ponto central.
Os pontos mais próximos ao centro da figura tendem a ter cores mais semelhantes à
média de toda a imagem. Esses fenômenos tornam complicada a elaboração de detectores
robustos que conseguem lidar com todas as pertubações da imagem dessa característica.

Observa-se pelas imagens reais da Figura 17 que duas propriedades permanecem inal-
teradas: o número de alternâncias entre os quatro conjuntos se mantém o mesmo e o
ponto central tem grande tendência à média de toda a região. Por esses motivos, neste
trabalho, um canto-x é modelado como o pixel cuja vizinhança possui quatro alternân-
cias de alto contraste e sua intensidade é próxima à média de seus vizinhos. Sendo
Ψ = {p1, p2, · · · , p𝑛} o conjunto de pixels angularmente ordenados em relação a p𝑐 que
define todos os pixels pertencentes à borda de uma circunferência de Bresenham (BRESE-

NHAM, 1977) tendo p𝑐 como origem, o número de alternâncias de alto contraste pode ser
definido pela Equação (15):

𝑁𝑎𝑙𝑡 =
𝑛∑︁

𝑖=1

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
1, 𝐼(p𝑖) > 𝑇ℎ ∧ 𝐼(p𝑖−1) < 𝑇𝑙

1, 𝐼(p𝑖) < 𝑇𝑙 ∧ 𝐼(p𝑖−1) > 𝑇ℎ

0, caso contrário

(15)

onde p𝑖 ∈ Ψ, 𝐼(p𝑖) expressa a intensidade do pixel p𝑖. 𝑇𝑙 e 𝑇ℎ são os limiares inferior e
superior respectivamente. A Figura 18 ilustra como o conjunto vizinhança de um canto-x
e suas as alternâncias de contraste são vistas neste trabalho.

Essa modelagem é semelhante à que Klein e Murray (2007) utilizam para identificar
os pontos de controle de calibração em sua aplicação denominada Parallel Tracking and
Mapping (PTAM). Os autores modelam as variáveis de forma que o tamanho da vizi-
nhança é fixado em 𝑛 = 16, 𝑇𝑙 = 𝑚 − 𝑔𝑎𝑡𝑒 e 𝑇ℎ = 𝑚 + 𝑔𝑎𝑡𝑒, onde 𝑚 = 1

𝑛

∑︀𝑛
1 𝐼(p𝑖) e

a variável 𝑔𝑎𝑡𝑒 modela a sensibilidade da operação de modo que um valor pequeno per-
mite identificar cantos-x em regiões com menor contraste. O pixel p𝑐 é classificado como
um canto-x se a expressão lógica na Equação (16) for aceita. O detector descrito por
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Alternâncias

Figura 18: Vizinhança de um canto-x. A circunferência é interpretada como uma sequên-
cia linear de pontos.

essa referência tem a vantagem de possuir custo computacional reduzido, uma vez que
somente uma parcela da vizinhança do pixel de interesse é considerada. O algoritmo do
detector PTAM está presente no código disponibilizado pelos autores1. Outros detectores
semelhantes podem ser encontrados em Rosten e Drummond (2006), Sun et al. (2008) e
Zhao et al. (2011).

(𝑁𝑎𝑙𝑡 = 4) ∧ (𝑇𝑙 ≤ 𝐼(p𝑐) ≤ 𝑇ℎ) (16)

Considerando uma imagem de entrada, o número de alternâncias impõe grande parte
da restrição necessária para a classificação de um canto-x, uma vez que 𝐼(p𝑐) tende a
estar no intervalo médio proposto. Por outro lado, a variável 𝑔𝑎𝑡𝑒 restringe a diferença
de intensidades entre as classes de pixels claros e escuros em um intervalo fixo igual a
2 × 𝑔𝑎𝑡𝑒, que é sensivelmente afetada em situações onde a iluminação não é controlada.
A vizinhança é amostrada considerando somente os pixels que pertencem à borda da
circunferência, descartando completamente as intensidades mais próximas ao centro da
janela de observação. Além disso o modelo descrito supõe que o valor do ponto central
seja rigorosamente próximo à média das intensidades dos pontos de Ψ. Na verdade,
a intensidade de p𝑐 depende fortemente dos vizinhos mais próximos e tende a perder
correlação com a média do conjunto Ψ à medida que o raio da circunferência aumenta.

Antes de detalhar o detector de cantos-x usado nesta tese, algumas considerações sobre
as pertubação na imagem devem ser observadas. Considerando as imagens reais da Figura
17, as variações de cores em regiões mais homogêneas podem ser justificadas pelos ruídos
eletrônicos do equipamento de captura de imagem e também pelos truncamentos do pro-
cesso de quantificação da intensidade de luz que o sensor de imagem recebe. Esse efeito
está relacionado à resolução do conversor analógico/digital utilizado. Adicionalmente, a
falta de precisão cromática da ferramenta que confecciona o padrão de calibração tam-

1Sítio do código PTAM disponível em: http://www.robots.ox.ac.uk/~gk/PTAM/

http://www.robots.ox.ac.uk/~gk/PTAM/
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bém tem participação significativa nesse problema. Outras pertubações como sombras,
iluminação direcional e inclinação afetam diretamente como a luz do padrão de calibração
é refletida para a câmera.

O processo de formação de imagens também pode explicar boa parte dos efeitos en-
contrados nas imagens reais. O borramento da figura é geralmente associado à falta de
foco e também pela amostragem espacial feita pelo sensor. Quando o foco encontra-se
mal ajustado, a refração das lentes faz com que a imagem atinja o sensor já com perda de
definição. Cada célula desse sensor também responde de acordo com a quantidade média
de radiação que incide sobre sua superfície. Desse modo, quando a projeção de uma borda
encontra-se exatamente sobre uma célula, a intensidade mensurada é na verdade um valor
médio das duas classes de cores que ela separa. A falta de definição sobre a imagem das
bordas é geralmente mais expressiva já que a radiação calculada carrega consigo infor-
mações sobre duas regiões diferentes, ou seja, regiões de alto contraste. Maiores detalhes
sobre o processo de formação de imagens podem ser encontrados em Forsyth e Ponce
(2002), Gonzalez e Woods (2006) e Szeliski (2010).

Diante das observações do parágrafo anterior, entende-se que uma imagem digital é
construída sob uma amostragem da radiação refletida pelo padrão real. Nesse caso, cada
amostra carrega consigo informações de vizinhança que devem participar da classificação
do ponto como canto-x. É evidente que outros fatores também perturbam o compor-
tamento do sinal, como por exemplo a iluminação direcional, a inclinação perspectiva e
a rugosidade do objeto que adicionam uma tendência na reflexão da luz e maneira com
que ela é difusa pela superfície (BLINN, 1977; SCHLICK, 1994). No entanto, a técnica
implementada nesta tese considera uma região muito pequena, estritamente local à carac-
terística onde esse comportamento é minimizado. Desse modo, considera-se que o padrão
de calibração é próximo a uma superfície Lambertiana onde os efeitos causados por esses
fenômenos não são significativos (OREN; NAYAR, 1994).

O detector de cantos-x desenvolvido neste trabalho considera que o número de alter-
nâncias dado pela Equação (15) é suficientemente restritivo à característica de interesse,
mas propõe um cálculo adaptativo dos limiares 𝑇𝑙 e 𝑇ℎ de modo a considerar uma melhor
representação dos pixels vizinhos.

Seja uma janela 𝑊 centrada em p(𝑥, 𝑦) e com largura 𝑤, a média 𝜇𝑊 e o desvio padrão
𝜎𝑊 de 𝑊 é dado pelas Equações 17 e 18 respectivamente.

𝜇𝑊 (𝑥, 𝑦) = 1
𝑤2

𝑤
2∑︁

𝑖=− 𝑤
2

𝑤
2∑︁

𝑗=− 𝑤
2

𝐼(p(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗)) (17)

𝜎𝑊 (𝑥, 𝑦) = 1
𝑤2 − 1

𝑤
2∑︁

𝑖=− 𝑤
2

𝑤
2∑︁

𝑗=− 𝑤
2

[𝐼(p(𝑥 + 𝑖, 𝑦 + 𝑗)) − 𝜇𝑊 (𝑥, 𝑦)]2 (18)

A notação p(𝑥, 𝑦) representa o pixel como o vetor p = [𝑥 𝑦]ᵀ. Os limiares 𝑇𝑙 e 𝑇ℎ são
calculados de acordo com a Equação (19).
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𝑇𝑙 = 𝜇𝑊 − 𝑘𝜎𝑊

𝑇ℎ = 𝜇𝑊 + 𝑘𝜎𝑊 (19)

Seja 𝑟 o raio da circunferência de Bresenham, a largura 𝑤 é dimensionada como 𝑤 =
2 × (𝑟 + 2) para considerar um pixel além da borda definida por Ψ. 𝑘 é uma constante
que assume valores entre [0, 1] e ajusta a sensibilidade do detector.

Considerando cada pixel como uma média de seus vizinhos mais próximos, o conjunto
Ψ realiza uma boa amostragem do número de alternâncias em volta do ponto central. 𝜇𝑊

agrega informação de todos os pontos que pertencem a 𝑊 enquanto que 𝜎𝑊 descreve a
variabilidade média das alternâncias. Assim, se o interior da janela de observação é mais
homogêneo, a variância é menor e restringe o intervalo em que a intensidade do ponto
central deve estar. Quando existe grande variação de cor o intervalo médio é maior e a
quantidade de alternâncias é mais restritiva. Desse modo, o detector que usa os limiares
da Equação (19) considera valores mais adequados à janela de análise. Se 𝐼(p(𝑥, 𝑦)) ≈ 𝜇𝑊

e 𝑁𝑎𝑙𝑡 = 4, o ponto central pode ser classificado como um canto-x.
As Figuras 19(a) e 19(b) apresentam o resultado típico do detector PTAM e do de-

senvolvido neste trabalho respectivamente. Os pixels em vermelho são classificados como
cantos-x. Em ambos os casos a detecção classifica pontos em torno do pixel de interesse
definindo uma região de cantos-x válidos. Na primeira imagem, o algoritmo de PTAM
apresenta um comportamento não uniforme em torno do pixel central e gera regiões desco-
nectadas. Com a abordagem estatística sugerida, essa região é mais simétrica e centrada
na posição do ponto de interesse. A Figura 20 mostra cantos-x em uma imagem simples
e outra com o fundo mais complexo.

(a) Detector de PTAM. (b) Detector descrito por este trabalho.

Figura 19: Comparação da resposta do detector de cantos-x. A primeira imagem mostra
o resultado típico do detector usado em Klein e Murray (2007) com 𝑔𝑎𝑡𝑒 = 20 como
sugerido pelos próprios autores. Na segunda imagem, o detector adaptativo desenvolvido
neste trabalho foi executado com 𝑘 = 0, 7. A resposta apresenta um comportamento mais
uniforme em torno do ponto de interesse.
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Figura 20: Exemplo do resultado gerado do detector de cantos-x adaptativo.

O resultado final do detector desenvolvido nesta seção é um conjunto de respostas
lógicas que representam as regiões mais prováveis em que os verdadeiros cantos-x estão
localizados. Por conta da resposta mais simétrica do detector apresentado, uma boa
estimativa da localização real do pixel de interesse pode ser obtida calculando-se o cen-
tro médio da região detectada. Para viabilizar esse procedimento é preciso extrair os
componentes conectados que definem cada região. Esse problema é conhecido em Visão
Computacional como rotulação de pixels conectados. O algoritmo usado neste trabalho
pode ser encontrado em He et al. (2009). Os autores apresentam uma revisão dos prin-
cipais algoritmos para a extração de regiões conectadas e propõem uma solução eficiente
reduzindo a quantidade de memória e visitando cada ponto da imagem somente duas
vezes. Essas características fazem da técnica de He et al. (2009) uma escolha apropriada
para aplicações que exigem pouco tempo de processamento.

5.4 Otimização do algoritmo de detecção

Para manter a eficiência do algoritmo proposto, os valores 𝜇𝑊 e 𝜎𝑊 são calculados
usando o conceito de imagem integral. Imagem integral é uma representação intermediária
de uma imagem construída por meio de uma função acumulativa. Essa representação se
tornou mais conhecida em Visão Computacional a partir do trabalho de Viola e Jones
(2001) mas é um conceito antigo da teoria de probabilidades, frequentemente usada no
cálculo de funções de probabilidades acumulativas multidimensionais (RENCHER, 2002).
Uma referência mais antiga também pode ser encontrada em Crow (1984) dentro do
contexto de computação gráfica.

A imagem integral 𝐼𝑛𝑡 na posição (𝑥, 𝑦) contém a soma dos valores de todos pixels
acima e à esquerda de (𝑥, 𝑦). Formalmente, ela pode ser definida como:

𝐼𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) =
∑︁
𝑖≤𝑥

∑︁
𝑗≤𝑦

𝐼(𝑖, 𝑗) (20)
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Essa formulação pode ser calculada em apenas um passo de acordo com uma relação
de recorrência:

𝑆(𝑥, 𝑦) = 𝑆(𝑥, 𝑦 − 1) + 𝐼(𝑥, 𝑦)

𝐼𝑛𝑡(𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑛𝑡(𝑥 − 1, 𝑦) + 𝑆(𝑥, 𝑦) (21)

onde 𝑆(𝑥, 𝑦) denota a soma acumulativa da linha 𝑦 até a posição 𝑥. Essa estrutura
permite recuperar a soma de valores de regiões retangulares de maneira rápida e eficiente
a partir de apenas três operações de soma entre quatro posições da imagem. A Figura 21
mostra o relacionamento das áreas dentro de uma imagem integral. As letras 𝐴, 𝐵, 𝐶 e
𝐷 representam regiões na imagem original. Em 𝐼𝑛𝑡, o ponto p𝑎 tem valor igual à soma
de todos os pixels de 𝐴, p𝑏 = 𝐴 + 𝐵, p𝑐 = 𝐴 + 𝐶 e p𝑑 representa a área 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷.

Figura 21: Relação de áreas em uma imagem integral.

Formalmente, seja uma janela 𝑊 definida pelos pontos p𝑎, p𝑏, p𝑐 e p𝑑, a soma de
todos seus elementos é dada pela Equação (22).

𝐴𝑊 (𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑛𝑡(p𝑑) − 𝐼𝑛𝑡(p𝑏) − 𝐼𝑛𝑡(p𝑐) + 𝐼𝑛𝑡(p𝑎) (22)

De maneira análoga, calcula-se 𝐴2
𝑊 como:

𝐴2
𝑊 (𝑥, 𝑦) = 𝐼𝑛𝑡2(p𝑑) − 𝐼𝑛𝑡2(p𝑏) − 𝐼𝑛𝑡2(p𝑐) + 𝐼𝑛𝑡2(p𝑎) (23)

onde 𝐼𝑛𝑡2 é a imagem integral do quadrado dos pixels da imagem 𝐼. 𝜇𝑊 e 𝜎𝑊 podem ser
calculados como:

𝜇𝑊 = 𝐴𝑊

𝑤2 (24)

𝜎𝑊 = 𝐴2
𝑊 − 𝑤2𝜇2

𝑊

𝑤2 − 1 (25)
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O custo computacional das Equações 24 e 25 é significativamente menor do que as
Equações 17 e 18. Com esse artifício, a área e o desvio padrão de 𝑊 podem ser obtidos
em tempo constante independentemente do tamanho da janela usada.

5.5 Filtragem topológica

Um filtro topológico considera regras topológicas que definem propriedades conectivas
e da organização espacial atributos que modelam a característica de interesse que devem
ser conservadas. Os cantos-x detectados na imagem nem sempre pertencem ao padrão de
calibração, sendo necessária uma identificação de quais pontos são válidos. Neste trabalho,
essa verificação é feita considerando a regularidade da vizinhança do padrão utilizado. Se
os pontos detectados recaem sobre os cantos-x do padrão de calibração, então seus pontos
vizinhos tem propriedades definidas pelos marcadores dessas características.

A determinação dos vizinhos de cada ponto pode ser entendido como um problema
de triangulação na criação de malhas geométricas (BERN; EPPSTEIN, 1992). Uma malha
geométrica é uma coleção de vértices, arestas e faces definidas por polígonos básicos, tais
como triângulos, interligados de acordo com sua vizinhança. Esse assunto compreende
um vasto campo de estudos na área de Computação Gráfica, normalmente solucionado
via triangulação de Delaunay (BERG; CHEONG; KREVELD, 2008).

A triangulação de Delaunay é um problema clássico de geometria computacional.
Para o caso bidimensional, dado um conjunto de pontos em um plano, a triangulação
de Delaunay é única, de forma que a circunferência que passa pelos pontos de cada
triângulo criado não contém nenhum vértice (O’ROURKE, 1998, Cap. 5). Isso garante
que os triângulos sejam formados sempre pelos vértices mais próximos. O algoritmo de
triangulação implementado nesse trabalho foi desenvolvido por Guibas, Knuth e Sharir
(1992) e baseia-se numa metodologia incremental que executa em tempo 𝑂(𝑛 𝑙𝑜𝑔(𝑛)).

A Figura 22 apresenta um exemplo de triangulação de Delaunay sobre uma imagem do
padrão xadrez, sendo que 𝐴, 𝐵, 𝐶 e 𝐷 representam quatro cantos-x detectados na imagem
original. A única triangulação correta é formada pelos triângulos Δ(𝐴, 𝐵, 𝐶) e Δ(𝐴, 𝐶, 𝐷).
Os triângulos Δ(𝐴, 𝐵, 𝐷) e Δ(𝐵, 𝐶, 𝐷) são ditos inválidos porque as circunferências que
passa por eles englobam os pontos 𝐶 e 𝐴 respectivamente. Isso fere a restrição imposta
por Delaunay fazendo com que a aresta 𝐵𝐷 também seja inválida.

A implementação da triangulação Delaunay deste trabalho faz uso de uma estrutura
redundante de relacionamentos. A estrutura de dados foi projetada para fornecer acesso
facilitado aos vizinhos a partir de qualquer uma das três entidades geométricas básicas
seguintes:

o Vértice: é um ponto na imagem que pode estar conectado a qualquer quantidade
de arestas.
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Aresta inválida

A
B

C
D

Figura 22: Exemplo de triangulação Delaunay. Os triângulos Δ(𝐴, 𝐵, 𝐷) e Δ(𝐵, 𝐶, 𝐷)
são considerados inválidos pois existem vértices no interior da circunferência formada por
seus vértices.

o Aresta: é o segmento de reta que liga exatamente dois vértices. Cada aresta possui
nenhum ou no máximo dois triângulos vizinhos.

o Triângulo: é a entidade com três vértices e três arestas com relacionamento con-
sistente. Dois triângulos são vizinhos quando compartilham uma aresta.

O vértice é a única entidade que pode ser criada arbitrariamente. Os triângulos e ares-
tas são construídos pelo algoritmo de triangulação e expressam os relacionamentos entre
os vértices. A Figura 23 ilustra o diagrama de classes simplificado usado no desenvolvi-
mento do software de triangulação. Os atributos 𝑥𝑖 e 𝑦𝑖 são as coordenadas de imagem de
cada vértice, inicialmente definidos pelo detetor de cantos-x da Seção 5.3. Os atributos
𝑥𝑤 e 𝑦𝑤 são as coordenadas do padrão de calibração relativas às posições do mundo real.
Esses atributos são usados pela fase de propagação e ajuste de coordenadas na Seção
5.6. A classe MalhaDelaunay agrega uma coleção de Vértices, Arestas e Triângulos. Essa
estrutura de dados favorece a navegação mútua entre as diferentes classes.

Figura 23: Diagrama de classes para a implementação da triangulação Delaunay. O
relacionamento redundante permite um rápido acesso aos demais componentes vizinhos.

A descrição completa do algoritmo de triangulação de Delaunay exigiria uma revisão
abrangente de fundamentos de geometria computacional, o que foge do escopo deste



82 Capítulo 5. Detecção Automática de Padrões de Calibração

trabalho. No entanto, de maneira resumida, o algoritmo pode ser explicado pelos seguintes
passos:

Passo 1: Primeiramente, os vértices são ordenados em função de suas coordenadas de imagem;

Passo 2: Quatro vértices extras, denominados de vértices âncoras são inseridos no conjunto de
vértices para definir dois triângulos cujas áreas sobrepõem toda a área da imagem;

Passo 3: Cada vértice detectado é inserido individualmente. O algoritmo percorre a lista de
triângulos e extrai aquele que possui o novo vértice em seu interior;

Passo 4: O triângulo detectado é removido da malha e o vértice inserido forma três novos
triângulos com os vértices do triângulo excluído que satisfazem a restrição imposta
por Delaunay;

Passo 5: A verificação do circunferência de cada triângulo é propagada pela malha para todos
os vizinhos dos triângulos modificados;

Passo 6: O processo retorna ao Passo 3 e se repete até que todos os vértices sejam inseridos;

Passo 7: Os vértices âncoras são removidos junto com os triângulos que formam.

Como resultado tem-se uma malha que relaciona cada canto-x com seu vizinho mais
próximo formando triângulos que cobrem as regiões homogêneas. Essas regiões corres-
pondem aos retângulos do padrão xadrez. A ordenação realizada no Passo 1 permite
que a identificação do triângulo do Passo 2 não precise varrer toda a lista de triângulos,
uma vez que o próximo ponto a ser inserido sempre segue a sequência de ordenação de
suas coordenadas.

Com a malha construída, os vértices passam por uma filtragem topológica para ex-
cluir aqueles que não satisfazem a regularidade do padrão. Os vértices internos ao padrão
xadrez compartilham triângulos de cores diferentes de uma forma regular. O filtro topo-
lógico assume duas restrições principais: a validade do triângulo e a conectividade entre
eles.

São definidos como válidos os triângulos que possuem todo seu interior preenchido
por uma única cor. Cada quadrilátero do padrão é representado por dois triângulos de
mesma cor. Os quadriláteros que não possuem nenhum triângulo vizinho de cor diferente
não satisfazem a condição de conectividade do padrão. O filtro topológico segue uma
sequência de verificação de 4 regras:

Regra 1: São válidos os triângulos que não possuem transição de cor em seu interior;

Regra 2: São inválidos os triângulos que não possuem pelo menos um vizinho de mesma cor;
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Regra 3: Considerando o triângulo 𝑇 e Φ o conjunto de triângulos vizinhos de mesma cor, se
a soma entre o número de vizinhos de cor diferente de 𝑇 e o número de vizinhos de
cor diferente de todos os triângulos de Φ for menor que 2, 𝑇 é fracamente conectado
à malha xadrez e assim classificado como inválido.

Regra 4: Os Triângulos que não possuem exatamente 1 triângulo vizinho com mesma cor é
considerado inválido.

Na Regra 1, o interior dos triângulos é analisado seguindo o algoritmo de preenchi-
mento de polígonos Scan-line, outro método comum em Computação Gráfica (FOLEY et

al., 1990). A Regra 2 parte do princípio de que, se o triângulo não forma um quadrilátero
com outro triângulo, então ele não pertence ao padrão de calibração. A conectividade é
garantida pela Regra 3 que exclui todos os quadriláteros que não formam vizinhança com
quadriláteros de cor diferente, removendo aqueles que não estão fortemente conectados
com o restante da malha. A Regra 4 remove situações ambíguas no interior da malha.
As Figuras 24, 25 e 26 ilustram os efeitos que as regras citadas causam sobre a malha.

Regra 1: Triângulos com transição de cores

Regra 2: Triângulos que não formam quadriláteros

Imagem original

Resultado

Canto-x detectado corretamente

Falso positivo

Falso negativo

Triângulo

Padrão xadrez

Figura 24: Efeito das regras topológicas 1 e 2.

Na Figura 24 a Regra 1 remove os triângulos sobre as regiões fora do padrão e
também aqueles que são influenciados pela presença de falsos negativos no interior do
padrão de calibração. A Regra 2 detecta os triângulos que não podem participar dos
testes seguintes.

Regra 3: Remove quadriláteros fracamente conectados.

Figura 25: Efeito da terceira regra topológica.
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Os efeitos causados pela Regra 3 na Figura 25 reforçam a conectividade de cada
quadrilátero com a malha, removendo aqueles que possuem pelo menos duas bordas com
quadriláteros de cor oposta. A Figura 26 mostra as situações em que a Regra 4 desem-
penha papel significativo na remoção de ruídos internos. Os falsos positivos no interior
do padrão geram ambiguidades topológicas que estão de acordo com a regularidade dos
marcadores.

Regra 4: Triângulos que não
possuem exatamente 1

triângulo vizinho com mesma cor.

Exemplo 1: Exemplo 2: Exemplo 3:

Figura 26: Efeito da quarta regra topológica.

Nos exemplos apresentados pela Figura 26, observa-se que um falso positivo cria triân-
gulos bem conectados à malha e ficam imperceptíveis à condição de conectividade imposta
pela Regra 3. Por esse motivo, a Regra 4 desempenha um papel mais severo, restrin-
gindo a análise somente ao número de vizinhos de mesma cor de cada triângulo. Se um
triângulo possui mais que 1 vizinho de cor semelhante, então um de seus vértices está
localizado em uma região de cor homogênea que, consequentemente, deve ser classificado
como ruído. A exclusão de triângulos internos ao padrão de calibração não afeta significa-
tivamente os vértices que o formam, uma vez que os triângulos removidos compartilham
seus vértices com os demais triângulos válidos. Com uma verificação sucessiva da Regra
4 somente os pontos ruidosos são desconectados.

O algoritmo de filtragem executa a Regra 1 uma única vez, e as demais são aplicadas
sequencialmente em laço de repetição para a malha. Se um triângulo não satisfaz a Regra
2 então as próximas regras não precisam ser verificadas. O mesmo se aplica às outras
regras. A sequência de execução é interrompida quando não há mais nenhum triângulo
classificado como inválido. Em seguida, os vértices que não formam nenhum triângulo
também são descartados. A Figura 27 apresenta o resultado da filtragem topológica em
uma imagem real. A primeira imagem contém a malha de triângulos construída a partir de
todos os cantos detectados, e a segunda o resultado após a aplicação do filtro apresentado
nesta seção.
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Figura 27: Demonstração do resultado do filtro topológico. Da esquerda para a direita, a
malha de triângulos original e após a aplicação do filtro topológico.

A comparação entre as cores dos triângulos é realizada sobre uma versão binarizada da
imagem original. Essa é uma etapa importante da validação dos pontos pois a classificação
dos triângulos considera o resultado do algoritmo de binarização. Para minimizar os
efeitos do uso de limiares, a binarização deve ser adaptativa. Bradley e Roth (2007)
desenvolveram um algoritmo de binarização que lida bem com as variações de iluminação
comuns nessa aplicação de detecção de padrões xadrez. Os autores implementaram uma
extensão do algoritmo de Wellner (1993), aumentando o tamanho da janela de análise. A
imagem binarizada é construída de acordo com a Equação (26).

𝐵(𝑥, 𝑦) =

⎧⎪⎨⎪⎩1, 𝐼(𝑥, 𝑦).𝑤2 ≤ 𝐴𝑊 .(1 − 𝑡)

0, 𝐼(𝑥, 𝑦).𝑤2 > 𝐴𝑊 .(1 − 𝑡)
(26)

onde 𝐵 é a imagem binarizada e 𝑡 um fator de ajuste. No presente trabalho a variável 𝑡

assume o valor 0.15 como sugerido em Wellner (1993). Da mesma forma que o detector
de cantos-x da Seção 5.3 o cálculo da Equação (26) é beneficiado pelo uso de imagem
integral.

A fase de binarização pode ser influenciada por problemas provenientes do processo
de aquisição de imagens e pode haver transições de cores no interior de alguns triângulos.
Esse comportamento é observado principalmente nas bordas onde uma faixa de valores
intermediários são considerados indevidamente como brancos ou pretos, ocasionando o
surgimento de triângulos brancos com bordas pretas e também o contrário. Na prática, a
verificação de transição de cor é feita em uma região mais interna do triângulo, ignorando
as bordas com uma distância de dois pixels, onde é mais frequente essa imprecisão.
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5.6 Propagação e ajuste de coordenadas

Após a aplicação do filtro topológico, espera-se que a malha de triângulos possua as
mesmas características topológicas do padrão de calibração. Resta então associar cada
vértice às coordenadas reais do padrão.

Para isso, um par de triângulos vizinhos de cores iguais são selecionados arbitraria-
mente, 𝑇𝑟 e 𝑇𝑣, chamados de triângulo de referência e triângulo vizinho. Dos três vértices
que compõem 𝑇𝑟, é definido como a origem 𝑣𝑜 aquele que possui 𝑇𝑣 como triângulo oposto.
Aos vértices restantes 𝑣𝑥 e 𝑣𝑦, são atribuídos os sentidos horizontal e vertical do plano
cartesiano.

(0,0) (1,0)

(0,1)
(1,1)

x

y

Figura 28: Propagação de coordenadas na malha de triângulos.

Os triângulos 𝑇𝑟 e 𝑇𝑣 da Figura 28 definem o início e o sentido da correspondência.
A estrutura de dados que representa um vértice (Figura 23) possui dois sistemas de co-
ordenadas, um em relação à imagem e outro em relação ao padrão de calibração. Um
dos vértices opostos à borda compartilhada por 𝑇𝑟 e 𝑇𝑣 é escolhido como origem. Nesse
exemplo, 𝑣𝑜 assume as coordenadas [0 0]ᵀ para as coordenadas do padrão. 𝑣𝑥 é escolhido
entre os outros dois pontos de 𝑇𝑟, como aquele que possui maior variação horizontal em
coordenadas de imagem. Caso os pontos possuam a mesma variação, 𝑣𝑥 e 𝑣𝑦 são esco-
lhidos arbitrariamente. As coordenadas são propagadas em função dos vértices definidos.
As coordenadas de padrão dos vértices 𝑣𝑥 e 𝑣𝑦 são incrementadas em uma unidade corres-
pondente ao seu sentido. Da mesma forma 𝑣𝑜𝑝, que é o vértice oposto a 𝑇𝑟, também pode
ser determinado. Nesse momento, o sinal do incremento pode ser escolhido em função
das coordenadas de imagem de cada vértice. Assumindo que os valores de coordenadas
no sentido de 𝑥 aumentem da esquerda para a direita e em 𝑦 de baixo para cima, a regra
de atribuição de sentidos e incremento é dada por:

o Se o valor |𝑣𝑥 − 𝑣𝑜| > |𝑣𝑦 − 𝑣𝑜| em coordenadas de imagem, então 𝑣𝑥 está em
concordância com o eixo 𝑥 do plano Cartesiano. Se não, os sentidos dos eixos
devem ser trocados.
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o Se o componente 𝑥 do vetor 𝑣𝑥 − 𝑣𝑜 for maior que 0, então o incremento utilizado é
+1 e −1 caso contrário. O mesmo raciocínio é aplicado no sentido do eixo 𝑦.

A propagação das coordenadas consiste em estabelecer as posições relativas dos vér-
tices vizinhos. Considerando agora a situação onde 𝑇𝑟 é um triângulo cujos vértices já
possuem correspondências definidas. 𝑣𝑜 é o vértice oposto ao triângulo de mesma cor, 𝑣𝑥

o vértice na direção 𝑥 e 𝑣𝑦 na direção 𝑦. 𝑇𝑣 é um triângulo vizinho de cor diferente de 𝑇𝑟

compartilhando a borda 𝑒 que contém 𝑣𝑜. 𝑇𝑣 forma outro quadrilátero de mesma cor com
𝑇𝑜𝑝, compartilhando a borda 𝑒𝑜𝑝 e 𝑣𝑣 é o vértice de 𝑇𝑣 que deverá ser determinado. Em
função da malha, quatro configurações de triangulação são possíveis.

(0,0) (1,0)

(0,1)
(1,1)

x

y
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(0,0) (1,0)
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(b)

(0,0) (1,0)

(0,1)
(1,1)

x

y

(c)

(0,0) (1,0)
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Figura 29: Configurações da malha de triângulos na propagação de coordenadas.

A Figura 29, apesar de apresentar quatro imagens, ilustra duas situações distintas. A
posição de 𝑣𝑣 e 𝑣𝑜𝑝 depende do relacionamento entre 𝑒𝑜𝑝 e 𝑣𝑜. Nas Figuras 29(a) e 29(d),
a borda 𝑒𝑜𝑝 é oposta ao vértice 𝑣𝑜, enquanto que nas outras a borda 𝑒𝑜𝑝 contém 𝑣𝑜. Além
disso, como as posições são relativas, a borda 𝑒 pode ser formada tanto por 𝑣𝑥 quanto por
𝑣𝑦, o que duplica o número de situações apresentadas.
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Como 𝑇𝑣 é vizinho de 𝑇𝑟, seus dois vértices já possuem correspondências, no entanto,
seu terceiro vértice 𝑣𝑣 ainda é indeterminado. Diante das quatro possibilidades da malha,
são definidas as seguintes regras:

Caso 𝑣𝑜 seja um vértice oposto a 𝑒𝑜𝑝:

o Se 𝑒 contém 𝑣𝑥, então 𝑣𝑣 = [𝑣(𝑥)
𝑦 2𝑣(𝑦)

𝑜 − 𝑣(𝑦)
𝑦 ]ᵀ;

o Se 𝑒 contém 𝑣𝑦, então 𝑣𝑣 = [2𝑣(𝑥)
𝑜 − 𝑣(𝑥)

𝑥 𝑣(𝑦)
𝑥 ]ᵀ;

Caso 𝑣𝑜 não seja um vértice oposto a 𝑒𝑜𝑝, então 𝑒𝑜𝑝 contém 𝑣𝑜, desse modo:

o Se 𝑒 contém 𝑣𝑥, então 𝑣𝑣 = [𝑣(𝑥)
𝑥 2𝑣(𝑦)

𝑜 − 𝑣(𝑦)
𝑦 ]ᵀ;

o Se 𝑒 contém 𝑣𝑦, então 𝑣𝑣 = [2𝑣(𝑥)
𝑜 − 𝑣(𝑥)

𝑥 𝑣(𝑦)
𝑦 ]ᵀ;

Entende-se por 𝑣(.) a coordenada (.) do vértice 𝑣. Assim, como 𝑇𝑣 possui todos os seus
vértices definidos, então os vértices de 𝑇𝑜𝑝 também são determinados.

Nesse algoritmo, toda vez que um triângulo é visitado, os vértices do triângulo corrente
e do oposto são calculados. O algoritmo é realizado recursivamente para cada triângulo
vizinho do par 𝑇𝑣 e 𝑇𝑜𝑝 que ainda não foi acessado. Esse algoritmo executa em tempo
𝑂(𝑛

2 ), onde 𝑛 é a quantidade de triângulos presente na malha.
As coordenadas 𝑥𝑤 e 𝑦𝑤 definidas na estrutura de dados usada no algoritmo de trian-

gulação são definidas via propriedades de vizinhança e posteriormente ajustadas de forma
que não apresentem índices negativos. Assim, considerando um padrão xadrez formado
por 𝑛𝑥 × 𝑛𝑦 cantos-x tal que 𝑛𝑥 ̸= 𝑛𝑦, a determinação da posição absoluta de cada vértice
pode ser encontrada sempre que o conjunto de pontos contém pelo menos um vértice com
uma das coordenadas máximas em 𝑥 e 𝑦 do padrão. As ordenadas são invertidas caso a
coordenada máxima em 𝑥 ultrapasse o tamanho 𝑛𝑥 quando 𝑛𝑦 > 𝑛𝑥.

Uma vez que a malha segue as mesmas regras topológicas do padrão xadrez, cada
vértice corresponde a um ponto de calibração e obstruções encontradas na malha de
triângulos não impedem a propagação das coordenadas entre os vértices, se existir pelo
menos um triângulo conectando-os ao restante da malha.

5.7 Refinamento do local das características

Uma vez que a qualidade da calibração está diretamente ligada à precisão com que a
posição das características são encontradas (HARTLEY; ZISSERMAN, 2004), faz-se necessá-
rio uma técnica de refinamento da posição. Os algoritmos tradicionais, como o detector
descrito em Harris e Stephens (1988) e Shi e Tomasi (1994), varrem toda a imagem e
usam limiares para diferenciar cantos de não-cantos. A posição é aprimorada maximi-
zando funções quadradas que se ajustam ao perfil das intensidades locais da vizinhança
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de cada pixel. O limiar escolhido tem impacto direto sobre a qualidade de resposta desses
detectores, por isso, normalmente são classificados como cantos válidos os 𝑁 pixels com
maior resposta ao operador. Krüger e Wöhler (2011) apresentam um estudo que com-
prova a deficiência desses detectores tradicionais quando a característica de interesse é
um canto-x.

A formulação do detector de cantos-x adaptativo da Seção 5.3 não garante que somente
um pixel seja classificado como canto. Na verdade, uma região próxima ao canto-x é
encontrada. O cálculo do ponto médio é uma boa aproximação da própria região mas pode
divergir da posição real do ponto de interesse, caso ela não seja perfeitamente simétrica.
Para lidar com esse problema, o presente trabalho apresenta a Equação (27) que descreve
uma medida de relevância para cada canto, contabilizando o grau de simetria do conjunto
Φ dos cantos-x detectados.

𝑆 =
𝑛
4∑︁

𝑖=1

⃒⃒⃒
𝐼(p𝑖) + 𝐼(p𝑖+ 𝑛

2
) − 𝐼(p𝑖+ 𝑛

4
) − 𝐼(p𝑖+ 3.𝑛

4
)
⃒⃒⃒

(27)

As intensidades opostas na circunferência de análise, separadas em 180𝑜, devem ser
semelhantes enquanto que as separadas em 90𝑜 devem representar uma maior variação de
cor. A magnitude da Equação (27) tende a ser grande quando o conjunto Φ é construído
em torno de um canto-x. A Figura 30 exemplifica a localização de cada pixel usado pela
equação em relação à circunferência de vizinhança.

Figura 30: Defasagem dos pixels no cálculo da relevância do canto-x. A figura apresenta
os pixels opostos em 0𝑜, 90𝑜, 180𝑜 e 270𝑜 partindo de cima pelo sentido horário.

A Figura 31 ilustra o resultado do cálculo de simetria sobreposto à imagem original.
A imagem original foi normalizada para realçar o resultado gerado pela Equação (27).
A posição do ponto de interesse é atualizada calculando o centro de massa da região em
torno do canto-x.

5.8 Implementação da interface gráfica para o soft-
ware de detecção

A interface foi desenvolvida com a intenção de disponibilizar o método ChTD com um
algoritmo de calibração, com o objetivo de tornar o processo de calibração de câmeras
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Figura 31: Medida de similaridade do canto-x. A posição real do canto-x é aproximada
pelo centro de massa da região detectada.

mais simples para o usuário. Para isso, tanto o detector descrito neste capítulo quanto um
algoritmo de calibração foram implementados. Como método de calibração foi escolhido
o de (ZHANG, 2000), por ser uma técnica que permite a calibração de câmeras via padrões
planos e também por ser uma das técnicas mais consolidadas nessa área.

Utilizando a linguagem C/C++, foram implementados todos os algoritmos adicionais
para o funcionamento do método ChTD, que inclui os seguintes:

o Algoritmos básicos para o processamento de imagens:

– Conversão de imagens coloridas para a escala de cinza;

– Convolução de sinais bidimensionais;

– Algoritmos de desenho em imagens digitais;

o Criação de imagens integral do trabalho de Viola e Jones (2001) e os algoritmos de
cálculo de média e desvio padrão otimizados;

o O algoritmo de triangulação Delaunay apresentado por Guibas, Knuth e Sharir
(1992) usando a estrutura de dados da Figura 23;

– Foram implementados algoritmos inerentes à geometria computacional emba-
sados em Álgebra Linear.

o A binarização adaptativa de imagens digitais descrita no trabalho de Bradley e Roth
(2007).

o Algoritmo Scan-Line para a verificação de variação de cores no interior dos triân-
gulos;

o Algoritmo de rotulação de pixels conectados desenvolvido por He et al. (2009) e a
extração de características de cada rótulo.

o Algoritmo de calibração de câmeras de Zhang (2000):

– Operações básicas entre matrizes: Adição, Subtração e Multiplicação;
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– Transposição de matrizes;

– Decomposição de matrizes: SVD2, RQ e Cholesky;

– Solução de sistemas lineares via as decomposições matriciais listadas no item
anterior;

– Algoritmo DLT;

– Algoritmo Levenberg-Marquardt para a fase de otimização não linear requerida
pelo sistema de calibração proposto em Zhang (2000).

O sistema foi desenvolvido sobre a plataforma Ubuntu 12.103, usando a biblioteca
gtkmm-2.44 para a construção da interface gráfica. No total, quatro módulos formam
o sistema. A Figura 32 apresenta uma visão geral da interface criada e, a seguir, cada
módulo é comentado.

Interface com a câmera (1)Módulo de visualização (4)

Configurações do
detector de padrões (2)

Lista de imagens
de calibração (3)

Figura 32: Interface do sistema de calibração.

Descrição dos componentes do software:

o Módulo 1: Esse módulo é responsável pela interface com a câmera. O acesso ao
dispositivo é feito via uma biblioteca nativa dos sistemas Linux de nome video4linux.
Isso permite que qualquer câmera que seja reconhecida pelo sistema operacional seja
listada e possa ser configurada por essa parte do programa. Por motivos práticos,
esse módulo foi projetado e desenvolvido como um programa independente e com

2O algoritmo de decomposição SVD foi adaptado a partir da implementação disponível no livro Press
et al. (1992).

3http://www.ubuntu.com/
4http://www.gtkmm.org/

http://www.ubuntu.com/
http://www.gtkmm.org/
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interface gráfica própria, que pode ser adicionado a qualquer outro software que
utilize a biblioteca gtkmm. Dessa maneira, qualquer outra aplicação que necessite
de uma interface de câmera pode utilizá-lo, tornando sua implementação menos
trabalhosa e mais simples. O botão Start inicia a captura de frames usando as
configurações selecionadas.

o Módulo 2: O detector de padrões exige dois parâmetros de entrada que definem
as dimensões do padrão em xadrez utilizado. O botão Capture inicia o detector de
cantos. Um tempo de 2 segundos entre cada detecção permite que o padrão seja
reposicionado para a próxima captura.

o Módulo 3: Nessa parte do programa é apresentada a lista de imagens capturadas
pelo detector de padrões. É disponibilizado o botão Calibrate que dispara o algo-
ritmo de calibração. O resultado é escrito em um arquivo e também na linha de
comando.

o Módulo 4: Nesse módulo, o vídeo produzido pelo módulo 1 é apresentado. Quando
o botão Capture é pressionado, o resultado do detector é sobreposto ao vídeo original.
Quando o vídeo é interrompido, o resultado do detector pode ser apresentado em
função da seleção da lista de imagens do módulo 3.

5.9 Considerações finais

O presente Capítulo descreveu o método ChTD, que é alvo principal do estudo desen-
volvido neste trabalho. A metodologia desse método é aplicada na detecção automática
de padrões xadrez com o objetivo de fornecer dados para aplicações de calibração de câ-
meras. O método é composto por cinco estas de processamento, definidas pelo detector
de cantos-x, construção da malha geométrica, filtragem topológica dos cantos detectados,
pelo ajuste de coordenadas e pelo refinamento de posição das características.

O detector de cantos-x é equacionado com o objetivo de realizar melhores considerações
sobre as variações de intensidades de pixels de sua janela de observação. Para isso, a
detecção é realizada com base na média e no desvio padrão de cada região. O cálculo é
otimizado com o uso de imagens integral.

A filtragem topológica faz uma análise exclusivamente local da vizinhança de cada
canto-x com base em uma malha de triângulos gerada pela triangulação de Delaunay.
Cada triângulo assume características da região que cobre na imagem permitindo uma
verificação topológica das características da imagem. Essa fase pode gerar alguns falsos
negativos, mas, sobre uma perspectiva de calibração onde pontos ruidosos interferem
significativamente no resultado final, é mais prudente descartar aqueles pontos que não
estão plenamente de acordo com o a regularidade do padrão.
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A fase de ajuste de coordenadas compreende também a propagação de coordenadas
dentro da malha de triângulos resultante do filtro topológico. Essa é uma etapa pouco
explicada pela maioria dos trabalho relacionados ao assunto dessa tese, no entanto, este
trabalho descreve um método de ordenação dos pontos detectados explorando as carac-
terísticas conectivas de uma malha de triângulos.

Por último, o refino da localização de cada ponto é realizado com base na simetria que
é esperada em um pixel classificado como canto-x. A posição final é obtida extraindo o
centro de massa da região relacionada ao canto-x de interesse.
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6 Resultados Experimentais

6.1 Considerações iniciais

Este Capítulo faz a exposição dos resultados experimentais da metodologia apresen-
tada pelo Capítulo 5 e a comparação dos resultados obtidos com trabalhos relacionados.
Os dados discutidos referem-se à detecção de padrões xadrez, alvo principal do trabalho
desenvolvido nesta tese. Os testes são realizados sobre conjuntos de imagens reais e si-
muladas. No final são apresentados exemplos de detecções quando o padrão encontra-se
parcialmente ocluso.

6.2 Materiais e métodos de avaliação

A avaliação de sistemas de detecção automática de padrões de calibração é uma questão
que ainda merece maior discussão. Os trabalhos especificamente direcionados à detecção
de padrões de calibração dificilmente apresentam métodos de avaliação dos seus algorit-
mos. Além disso não existe uma metodologia padronizada para a comparação da eficiência
dos algoritmos e, de uma maneira geral, somente resultados visuais são discutidos.

Dentro do contexto de calibração de câmeras, espera-se como resultado de um detector
de padrões de calibração um conjunto de dados que expresse o relacionamento coerente
entre os pontos de controle do mundo real e suas projeções no plano de imagem da
câmera que se deseja calibrar. Desse modo, é importante que o conjunto esteja livre de
ruídos, agregue todos os pontos disponibilizados pelo padrão e que os pares de dados,
que relacionam pontos e suas respectivas projeções, estejam devidamente determinados.
A diversidade de pontos capturados em posições e orientações diferentes também é fator
importante para a construção da base de calibração. Isso exige que o padrão seja exposto
à câmera de formas diferentes de maneira a se obter uma melhor amostra do sistema
projetivo que se deseja estimar. É importante então que o padrão seja detectado mesmo
em situações onde ele encontra-se muito inclinado em relação à câmera.

Também é desejável que o processo de calibração seja realizado de maneira automática,
que a maior quantidade de imagens do padrão seja aproveitada e que seja independente
da qualidade das imagens que a câmera consegue capturar. Isso significa que o algoritmo
de detecção deve ser robusto à presença de ruídos externos e internos à imagem do padrão
de calibração.

A metodologia de análise usada neste Capítulo é construída buscando avaliar o com-
portamento do detector de padrões quanto a às expectativas listadas nos dois parágrafos
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anteriores. Para isso, o sistema de detecção do Capítulo 5 é colocado à prova perante con-
juntos de imagens reais e sintéticas. As imagens reais permitem uma comparação direta
com outras técnicas enquanto que as imagens sintéticas fornecem meios controlados para
verificar a eficiência das técnicas propostas.

São usados três bancos de imagens reais, constituídos por imagens de padrões xadrez
em diversas orientações e posicionamentos. Esses bancos representam situações comuns à
maioria dos sistemas de calibração, onde as imagens do padrão são primeiramente captu-
radas e depois processadas de maneira off-line. Os bancos de imagens são denominados:

o Exemplo-OCV: esse banco está presente no código fonte da biblioteca OpenCV para
exemplificar a funcionalidade da função findChessBoardCorners. Ele é formado por
13 imagens numeradas de 1 à 14 – a imagem 10 não está disponível – com resolução
640 × 480, cujo padrão de calibração apresenta 9 × 6 cantos-x.

o Bouguet: é disponibilizado com o toolbox de calibração de câmeras para Matlab em
Bouguet (2004). Estão presentes 20 imagens de resolução 640 × 480 que contém um
padrão xadrez com 13 × 12 cantos-x, explorando orientações mais acentuadas.

o OmniSample: é constituído por 6 conjuntos de imagens com alta distorção radial,
capturadas por diferentes tipos de lentes. Esse conjunto é disponibilizado no sítio1

do software de calibração de câmeras OCamCalib, que é detalhado nos trabalhos de
Scaramuzza, Martinelli e Siegwart (2006) e Rufli, Scaramuzza e Siegwart (2008). A
Tabela 2 detalha esse conjunto de imagens.

Tabela 2: Descrição do conjunto de imagens OmniSample.

Conjunto Nome Resolução Cantos-x n. de imagens
1 Fisheye 752 × 480 7 × 6 8
2 KaidanOmni 640 × 480 11 × 7 17
3 Ladybug 1024 × 768 8 × 5 13
4 MiniOmni 752 × 480 11 × 7 15
5 Omni 1280 × 960 7 × 6 14
6 VMRImage 1024 × 768 7 × 6 10

As imagens sintéticas usadas nos experimentos desta tese foram geradas pelo trabalho
de Datta, Kim e Kanade (2009), com o objetivo de testar sua metodologia de calibração
de câmeras. Esse conjunto é ideal para avaliar os algoritmos de detecção, uma vez que
ele apresenta diversas situações de exposição do padrão aos métodos de calibração. O
conjunto é constituído por um padrão xadrez ideal com 10 × 7 cantos-x que é projetado

1Sítio do software OCamCalib disponível em: https://sites.google.com/site/scarabotix/
ocamcalib-toolbox

https://sites.google.com/site/scarabotix/ocamcalib-toolbox
https://sites.google.com/site/scarabotix/ocamcalib-toolbox
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em uma câmera virtual variando combinações de inclinação de ±15𝑜, ±30𝑜 e ±45𝑜 nos
eixos 𝑋, 𝑌 e variações de inclinação de ±5𝑜 no eixo 𝑍, totalizando 26 imagens para
cada módulo de inclinação. Esse banco de imagens agrega também imagens de padrões
com marcadores circulares e no formato de anel mas, evidentemente, somente o padrão
xadrez é considerado nos experimentos aqui apresentados. A Tabela 3 lista os parâmetros
intrínsecos adotados na construção da câmera virtual. Os parâmetros 𝑘1, 𝑘2 e 𝑘3 são
referentes à distorção radial, 𝑥0 e 𝑦0 é a posição do ponto principal e 𝑓𝑥 e 𝑓𝑦 as distâncias
focais (Capítulo 2.5).

Tabela 3: Parâmetros da câmera virtual para o conjunto de imagens sintéticas.

Parâmetros: 𝑘1 𝑘2 𝑘3 𝑝1 𝑝2 𝑥0 𝑦0 𝑓𝑥 𝑓𝑦

Valores: −0.7 −0.3 8 0.0004 0.00005 360.5 240.5 1150 1150

A maioria dos resultados apresentados neste Capítulo expõe uma comparação entre
a técnica de detecção desta tese principalmente com a função findChessboardCorners da
biblioteca OpenCV. Essa função é referenciada no texto pelo mesmo nome da biblioteca
a qual pertence. As imagens sintéticas permitem uma avaliação mais consistente dos
algoritmos de detecção diante da adição controlada de ruídos e posicionamento do padrão
na imagem.

Dos trabalhos listados no Capítulo 4, alguns não são avaliados pois requerem partici-
pação do usuário ou da detecção de marcadores especiais (BOUGUET, 2004; ESCALERA;

ARMINGOL, 2010; SHU; BRUNTON; FIALA, 2009) e outros, que propõem métodos clas-
sificados como automáticos Fiala e Shu (2007), apresentam soluções que necessitam de
padrões específicos, o que foge do problema de detecção automática que é questionado
nesta tese. As técnicas automáticas de detecção de padrões xadrez como as descritas em
Sun et al. (2008) e Wang e Wu (2010) apresentam resultados visuais e nenhuma avaliação
quantitativa é discutida. Esses trabalhos não disponibilizam o código de detecção e/ou a
metodologia usada requer muitas etapas intermediárias que não são descritas exatamente
como são implementadas. Esses fatores dificultam a avaliação e/ou a reprodução fiel dos
algoritmos em questão.

A técnica comparada se restringe ao algoritmo presente na biblioteca OpenCV, dado
pel função findChessBoardCorners, por estar mais de acordo com a especificações de de-
tectores completamente automáticos dos padrões de calibração que esta tese investiga.
Os algoritmos foram implementados em linguagem C/C++ utilizando como plataforma
de desenvolvimento o software Eclipse CDT 8.2 Kepler2 e um computador com processa-
dor AMD Phenonm II X6 1100T de 6 processadores e com 8GB de memória RAM. Os
softwares executam sobre o sistema operacional Linux Ubuntu3 versão 12.10 de 64 bits.

2Software Eclipse disponível em: http://www.eclipse.org/cdt/
3Sistema Operacional Ubuntu disponível em: http://www.ubuntu.com/.

http://www.eclipse.org/cdt/
http://www.ubuntu.com/
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As imagens apresentadas são geradas exclusivamente pelos códigos desenvolvidos neste
trabalho. Da biblioteca OpenCV somente a função findChessBoardCorners é utilizada.
Os gráficos são construídos usando o software Matlab R2012a4.

6.3 Experimentos com imagens reais

Os experimentos com imagens reais avaliam a resposta dos detectores analisados em
função dos três bancos de imagens descritos na seção anterior. Os resultados são gerados
aplicando o algoritmo em cada imagem, contabilizando a quantidade de pontos encontra-
dos pelos algoritmos de detecção. São considerados válidos somente os cantos-x definidos
pelo padrão de calibração. Devido ao equacionamento do detector de cantos-x apresen-
tado neste trabalho, todas as imagens avaliadas são suavizadas por um filtro gaussiano
com 𝜎 = 1. Esse valor foi escolhido por ser equivalente a uma leve perda de foco da
câmera, proporcionando a remoção de ruídos, de modo a não interferir nos resultados
gerados pela função do OpenCV.

Os testes que usam os bancos de imagens Exemplo-OCV e Bouguet são executados
fixando o parâmetro 𝑘 da Equação 19 em 𝑘 = 0, 5 e o raio da circunferência de vizinhança
em 𝑟 = 4. Os testes realizados com o banco OmniSample têm o raio fixado em 𝑟 = 5
para as imagens com resolução igual a 1024 × 768, por serem imagens com resolução
maior. O valor de 𝑘 foi escolhido como 0, 5 por ser uma escolha intermediária perante seu
significado dentro da equação do detector de cantos. Assim, considera-se uma alternância
de regiões da imagem quando a intensidade do pixel ultrapassa ou fica inferior a 50% do
desvio médio das cores dos pixels contidos na janela de observação.

Essa padronização permite uma avaliação mais consistente e menos tendenciosa dos
resultados gerados pelo sistema ChTD quando comparados com os produzidos pelo al-
goritmo da biblioteca OpenCV. Na prática, os resultados podem ser melhorados com
pequenas modificações, específicas para cada imagem, como por exemplo: aumentando o
raio de vizinhança para imagens com resolução maior e aumentando o valor do 𝜎 do filtro
gaussiano. De uma maneira geral, o sistema ChTD apresenta melhores resultados para
imagens mais borradas com 𝜎 maior que 1.

6.3.1 Imagens Exemplo-OCV

Primeiramente são avaliados os resultados para o banco Exemplo-OCV. Nessas ima-
gens os padrões estão completamente visíveis e assumem poucas orientações com inclina-
ções acentuadas. A Figura 33 mostra algumas das imagens que compõem esse conjunto.
Nesse banco a detecção do padrão é realizada com sucesso pela função do OpenCV, detec-

4Sítio do software Matlab disponível em: http://www.mathworks.com/.

http://www.mathworks.com/
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tando o padrão de calibração em todas as imagens. Por esse motivo, somente os resultados
do método ChTD são apresentados.

Figura 33: Exemplos de imagens do conjunto Exemplo-OCV.

A Tabela 4 apresenta a quantidade de pontos detectados pelo sistema ChTD em cada
imagem do banco Exemplo-OCV. A linha “Cantos-x” mostra a quantidade total de cantos-
x encontrados na cena pelo método ChTD e a linha “Pontos finais” lista a quantidade
final de pontos após a aplicação do filtro topológico. A linha “Pontos extras” contabiliza
os falsos positivos, que representam a quantidade de pontos encontrados dentro do padrão
mas que ainda obedecem sua regularidade.

São esperados um total de 54 cantos-x por imagem, no entanto, o padrão usado pelo
conjunto Exemplo-OCV apresenta bordas muito estreitas, o que permite que os retângulos
mais externos ao padrão sejam fundidos com a borda do próprio padrão ou com o restante
da cena. Isso faz com que o sistema de detecção de cantos-x do método ChTD identifique
o cantos desses retângulos também como pontos de calibração. Esse efeito pode ser
observado na Figura 34, a qual apresenta os pontos detectados nas imagens 1, 7, 9 e 13
desse banco que tiveram pontos extras contabilizados.

Tabela 4: Resultados para o conjunto Exemplo-OCV.

Imagem: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
Cantos-x: 197 155 129 145 150 209 172 131 159 170 132 175 156
Pontos finais: 57 54 54 54 54 54 57 54 57 54 54 59 54
Pontos extras: 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 5 0

Os dados da Tabela 4 mostram que o método ChTD pode ser equiparado com a
detecção desempenhada pela função findChessBoardCornes. O sistema aqui construído
consegue encontrar todos os pontos do padrão em todas as imagens, sendo penalizado
somente pelo aspecto construtivo do mesmo que favorece a identificação dos cantos mais
externos. As Figuras 35 e 36 exemplificam a sequência de execução para a segunda e
terceira imagem do conjunto onde o método ChTD obteve sucesso.
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(a) Imagem 1. (b) Imagem 7.

(c) Imagem 9. (d) Imagem 13.

Figura 34: Imagens do conjunto Exemplo-OCV com pontos extras. Os pontos extras
são pontos mais externos pertencentes ao padrão de calibração que foram erroneamente
classificados como cantos-x mas que ainda pertencem ao plano de calibração.

(a) Imagem original (b) Triangulação inicial dos cantos-
x.

(c) Resultado do filtro topológico (d) Pontos ordenados

Figura 35: Resultados para a imagem 2 do conjunto Exemplo-OCV. Em (a) a imagem
original, (b) está presente a malha formada por todos os cantos-x encontrados, (c) a
malha de triângulos após a aplicação do filtro topológico e (d) os pontos após o ajuste de
coordenadas.
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(a) Imagem original (b) Triangulação inicial dos cantos-x

(c) Resultado do filtro topológico (d) Pontos ordenados

Figura 36: Resultados para a imagem 3 do conjunto Exemplo-OCV. Em (a) a imagem
original, (b) está presente a malha formada por todos os cantos-x encontrados, (c) a
malha de triângulos após a aplicação do filtro topológico e (d) os pontos após o ajuste de
coordenadas.

6.3.2 Imagens de Bouguet

A avaliação do conjunto de imagens de Bouguet se dá do mesmo modo que na Seção
6.3.1. Neste caso também são apresentados os resultados usando a biblioteca OpenCV.
Esse conjunto de imagens é composto por 20 imagens de um padrão com 13 × 12 cantos-
x que totalizam 156 características. As imagens exploram uma boa variabilidade de
inclinações do padrão, acentuadas o suficiente para dificultar a detecção do mesmo. A
Figura 37 mostra alguns exemplos das imagens contidas nesse banco.

Esse banco de imagens é considerado problemático por apresentar baixo contraste
e também por descaracterizar boa parte dos cantos-x nas extremidades do padrão de
calibração diante das inclinações acentuadas. Por outro lado, esse banco representa um
desafio maior devido a esses problemas mencionados.

A Tabela 5 descreve os resultados alcançados pelo algoritmo ChTD e a Tabela 6 os
da biblioteca OpenCV. Para facilitar a comparação, a Figura 38 ilustra as quantidades
listadas por ambas as tabelas. De acordo com os resultados, observa-se que o algoritmo
ChTD consegue encontrar a grande maioria de pontos de calibração e demonstra ser mais
estável que os resultados produzidos pela biblioteca OpenCV.

Uma questão importante deve ser colocada antes da avaliação do sistema de detecção
implementado pela biblioteca OpenCV. A função findChessBoardCorners tem como re-
torno um valor lógico, sendo verdadeiro quando todo o conjunto de pontos do padrão é
detectado e também quando o algoritmo consegue interligar e ordenar os pontos encon-
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Figura 37: Exemplos de imagens do conjunto Bouguet.

Tabela 5: Resultados de ChTD para o conjunto Bouguet.

Imagem: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cantos-x: 196 177 179 179 182 167 174 178 179 191
Pontos finais: 156 156 156 156 156 156 156 156 159 159
Pontos extras: 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Imagem: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Cantos-x: 183 177 177 181 165 171 167 162 177 167
Pontos finais: 156 156 163 162 156 156 156 140 156 155
Pontos extras: 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0

Tabela 6: Resultados do OpenCV para o conjunto Bouguet.

Imagem: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pontos detectados: 0 0 0 49 154 0 153 156 156 155

Imagem: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pontos detectados: 156 155 0 154 154 154 156 141 136 156
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Figura 38: Resultados para o conjunto de imagens Bouguet.

trados. Para o banco de Bouguet, a função do OpenCV produz uma resposta verdadeira
somente para as imagens 9, 11, 17 e 20, causando uma perda de 80% dos quadros dispo-
níveis.

A Tabela 6 foi construída com um resultado intermediário do algoritmo, interno à
função referenciada, de maneira a enfatizar o sistema de detecção de cantos dessa bi-
blioteca. A totalidade dos pontos são referentes à quantidade de pontos detectados por
grupos diferentes e não significa que eles estão plenamente conectados. Pela função find-
ChessBoardCorners, quando o padrão não é detectado, os cantos que foram identificados
podem ser acessados, porém eles não formam um único conjunto conexo. Isso impede a
determinação das coordenadas de cada ponto e, portanto, eles não são ordenados. Essa
função recebe como parâmetro o tamanho do padrão de calibração, e a ordenação é reali-
zada somente com a garantia de que foi encontrado um grupo de pontos interligados com
a quantidade exata passada como parâmetro.

Pelo gráfico da Figura 38 pode-se notar que o algoritmo da biblioteca OpenCV não
consegue detectar o padrão de calibração, mesmo quando todos os cantos-x são encontra-
dos. O que comprova a deficiência do mecanismo que determina a vizinhança entre pontos
próximos. O detector ChTD mostra-se superior ao OpenCV, detectando e ordenando os
pontos de interesse em todos os quadros de imagem. O traço “Todos os cantos-x” permite
visualizar o montante de pontos que são filtrados pelo algoritmo topológico. As Figuras
39, 40, 41 e 42 mostram a comparação do resultado intermediário da biblioteca OpenCV
perante o resultado do detector desenvolvido neste trabalho para as imagens 11, 20, 19 e
18 da base de Bouguet respectivamente.

As Figuras 39 e 40 mostram dois exemplos onde os dois métodos conseguiram detec-
tar o padrão com sucesso. O método ChTD sobressai sobre o resultado do OpenCV na
Figura 41, detectando o padrão completamente enquanto o OpenCV apresenta resulta-
dos inferiores pois não consegue identificar todos os pontos e também apresenta falsos
positivos.

Na Figura 42 percebe-se que a função da biblioteca avaliada não lida bem com uma
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(a) Resultado OpenCV (b) Resultado ChTD

Figura 39: Comparação de resultados para a Imagem 11.

(a) Resultado OpenCV (b) Resultado ChTD

Figura 40: Comparação de resultados para a Imagem 20.

(a) Resultado OpenCV (b) Resultado ChTD

Figura 41: Comparação de resultados para a Imagem 19.
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(a) Resultado OpenCV (b) Resultado ChTD

Figura 42: Comparação de resultados para a Imagem 18.

inclinação mais acentuada do padrão, principalmente na região onde não foi possível
identificar os cantos existentes. Esse efeito também pode ser observado na malha final
do método ChTD mas não interfere na detecção do padrão. Com o ChTD, a ausência
da malha sobre essa região mais prejudicada pela inclinação não significa que os cantos-x
não foram corretamente identificados. Nesse caso específico, os triângulos construídos a
partir da triangulação Delaunay não cobrem áreas homogêneas da imagem, o que leva à
sua exclusão de acordo com as regras do filtro topológico. A Figura 43 apresenta a malha
inicial construída sobre a Imagem 18 de Bouguet e a ordenação final alcançada para o
ChTD.

(a) Malha de triângulos inicial (b) Ordenação dos pontos do padrão

Figura 43: Exemplo do resultado do método ChTD para a imagem 18 de Bouguet. O filtro
topológico remove pontos que foram corretamente detectados pelo detector de cantos-x
em função da triangulação de Delaunay. Essa figura apresenta o caso da Imagem 18 de
Bouguet, onde os triângulos não cobrem regiões homogêneas da imagem.

O algoritmo ChTD também é afetado pela borda externa do padrão de calibração
usado por este conjunto de imagens. Nesse caso específico, a borda de separação entre o
padrão e o restante da imagem é inexistente. Da mesma forma que nas imagens do banco
Exemplo-OCV, os quadriláteros mais externos formam condições para o surgimento de
cantos-x com o restante da imagem. Também nesse caso, os pontos extras ainda seguem
a regularidade do padrão. Considerando que a presença de pontos extras inviabiliza a
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detecção do padrão, a porcentagem de quadros perdidos pelo método ChTD é de 20%
para o banco de Bouguet contra 80% do algoritmo presente no OpenCV. A Figura 44
mostra as imagens onde ocorrem os pontos extras.

Figura 44: Resultados de ChTD com pontos extras para as imagens de Bouguet. Da
esquerda para a direita e de cima para baixo as imagens: 9, 10, 13 e 14 do banco de
Bouguet.

6.3.3 Imagens OmniSample

O banco de imagens OmniSample compreende uma classe diferente de problemas para
a detecção de padrões de calibração. Ele é constituído de imagens com alta distorção radial
comumente geradas por câmeras com lentes olho de peixe, espelhos hiperbólicos e esféricos.
Nesse tipo de equipamento as imagens capturadas são muito distorcidas e dificultam o
processamento de imagens ou aplicações de Visão Computacional de uma maneira geral.
É comum uma fase de retificação de imagens, onde é realizada a remoção da distorção,
antes de qualquer processamento digital. A retificação só é possível quando o sistema está
pelo menos parcialmente calibrado, o que torna fundamental o papel desempenhado pelos
detectores automáticos de padrões de calibração. A Figura 45 mostra alguns exemplos
do conjunto OmniSample.

As Tabelas 7 e 8 sumarizam os resultados gerados pelo método ChTD e OpenCV sobre
esse banco de imagens respectivamente. As colunas “N𝑜 de cantos-x” listam a quantidade
esperada de pontos para cada imagem. As colunas “Min”, “Max” apresentam a quanti-
dade mínima e máxima de pontos detectados em todo o conjunto respectivamente. As
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(a) FishEye (b) KaidanOmni (c) LadyBug

(d) MiniOmni (e) Omni (f) VRMImage

Figura 45: Exemplos de imagens do conjunto OmiSample.

colunas “𝜇” representam a quantidade média de pontos encontrados por imagem do con-
junto analisado. O cálculo é realizado somando todos os pontos encontrados no conjunto
e dividindo esse valor pelo número de imagens de cada conjunto. As colunas “𝜎” mostram
o desvio padrão de pontos detectados no conjunto tomando por base cada imagem. Os va-
lores das colunas “Acerto médio” são calculados dividindo os valores das colunas “𝜇” pela
coluna “N𝑜 de cantos-x” seguido de uma multiplicação por 100 para representarem por-
centagens. As colunas “Detecções” das Tabelas 7 e 8 expõem a porcentagem de padrões
detectados por cada método no conjunto. O tamanho de cada padrão e a quantidade de
imagens de cada conjunto estão listados na Tabela 2 que descreve esse banco de imagens.

Tabela 7: Resultados do método ChTD para as imagens OmniSample.

Conjunto N𝑜 de cantos-x Min Max 𝜇 𝜎 Acerto médio (%) Detecção (%)
Fisheye 42 18 41 31,1 6,8 74,1 100

KaidanOmni 77 30 67 52,5 13,3 68,1 100
Ladybug 40 36 40 39,7 1,1 99,2 100

MiniOmni 77 61 77 69,8 5,2 84,4 100
Omni 42 36 42 40,4 1,9 96,3 100

VMRImage 42 38 42 39,8 1,6 94,8 100

Pelas últimas colunas das Tabelas 7 e 8, pode ser observado que o método ChTD
consegue aproveitar todos os quadros de imagem enquanto que o OpenCV apresenta re-
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Tabela 8: Resultados do OpenCV para as imagens OmniSample.

Conjunto N𝑜 de cantos-x Min Max 𝜇 𝜎 Acerto médio (%) Detecção (%)
Fisheye 42 0 42 5,3 14,8 12,5 25

KaidanOmni 77 0 0 0,0 0 0 0
Ladybug 40 40 40 40,0 0 100 100

MiniOmni 77 0 77 56,9 26,1 73,9 6,66
Omni 42 0 42 38,0 11,0 90,5 42,9

VMRImage 42 42 42 42,0 0 100 100

sultados inferiores para essa classe de imagens distorcidas, apresentando falhas na maioria
das imagens consideradas.

Nas imagens Ladybug e VMRImage, o algoritmo da biblioteca OpenCV se mostrou
superior ao implementado nesta tese. No método ChTD, a detecção do padrão depende
do detector de cantos-x que apresentou problemas com o tipo de iluminação especular
desses dois conjuntos. Algumas partes do padrão estão fortemente iluminadas, o que
leva à descaracterização da aparência dos cantos-x presentes no padrão. Os melhores
resultados do OpenCV nos testes de Ladybug e VMRImage podem ser justificados pela
abordagem de detecção de seu algoritmo que é baseada na detecção de contornos. Além
disso, a estratégia empregada pelo OpenCV realiza testes com sucessivas transformações
morfológicas tentando identificar a maior quantidade de pontos. Isso faz do algoritmo
implementado mais robusto a ruídos e às condições presentes nesses dois conjuntos de
imagens, mas também requer mais avaliações da imagem. O método ChTD tem um
resultado inferior mas consegue identificar quase a totalidade dos pontos disponíveis pelo
padrão de calibração analisando a imagem em um único passo. É importante ressaltar
que a falta de alguns pontos não impede que a detecção final do padrão xadrez tenha
sucesso pelo método ChTD, o que não acontece no algoritmo do OpenCV.

O conjunto KaidanOmni representa situações onde é mais difícil a detecção do pa-
drão xadrez. O padrão em questão é maior, formado por 77 cantos-x, e as imagens desse
conjunto possuem menor resolução do que as imagens dos demais conjuntos desse banco.
Por serem imagens com alta distorção radial, a região que contém o padrão é significati-
vamente menor, reduzindo a definição das características de interesse. Nesses exemplos,
o OpenCV não consegue identificar nenhum ponto de calibração enquanto que o método
ChTD tem um acerto médio dos pontos de 68,1%, aproveitando todos os quadros de
imagem (Tabelas 7 e 8).

No conjunto de imagens OmniSample, os padrões utilizados possuem uma borda de
separação maior entre o padrão de calibração e o restante da cena, o que evita a detec-
ção dos cantos nos quadriláteros mais externos. Desse modo, nenhum ponto extra foi
identificado nas imagens desse conjunto. As Figuras 46, 47 e 48 apresentam exemplos da
detecção do padrão sobre algumas das imagens mais distorcidas desse banco. A Figura
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49 mostra um exemplo da ordenação gerada pelo método ChTD para as imagens Omni
e Fisheye.

Figura 46: Exemplo da detecção do padrão das imagens KaidanOmni usando o método
ChTD. Do lado esquerdo a malha de triângulos inicial e do lado direito o detalhe da
detecção do padrão sobre a imagem binarizada.

Figura 47: Exemplo da detecção do padrão das imagens Ladybug usando o método ChTD.
Do lado esquerdo a malha de triângulos inicial e do lado direito a detecção do padrão
sobre a imagem binarizada.

6.4 Experimentos com imagens sintéticas

Nesta seção de experimentos, os métodos ChTD e OpenCV são avaliados em condições
controladas de ruído na imagem e de inclinação do padrão de calibração. Para os testes são
usadas as imagens disponibilizadas por Datta, Kim e Kanade (2009) descritas na Seção 6.2.
Para uma melhor avaliação em relação à inclinação do padrão, as imagens foram agrupadas
em 3 grupos conforme a inclinação presente nos eixos 𝑋 e 𝑌 : Imagens±15, Imagens±30
e Imagens±45. A Figura 50 apresenta alguns exemplos das imagens disponíveis.

Os testes são realizados variando a variável 𝜎 que controla o nível do ruído gaussiano
adicionado à imagem. Para cada 𝜎 são realizadas 10 execuções em cada imagem e é
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Figura 48: Exemplo da detecção do padrão das imagens MiniOmni usando o método
ChTD. Do lado esquerdo a malha de triângulos inicial e do lado direito o detalhe da
detecção do padrão sobre a imagem binarizada.

(a) Ordenação dos pontos na imagem
Omni.

(b) Ordenação dos pontos na imagem
Fisheye.

Figura 49: Exemplo do resultado final do método ChTD após a fase de ajuste e ordenação
de coordenadas. Em (a) um exemplo para as imagens Omni e em (b) para as imagens
Fisheye.

(a) Imagem com rotação 𝑋 =
15𝑜, 𝑌 = 15𝑜 e 𝑍 = −5𝑜

(b) Imagem com rotação 𝑋 =
30𝑜, 𝑌 = 30𝑜 e 𝑍 = 5𝑜

(c) Imagem com rotação 𝑋 =
45𝑜, 𝑌 = 45𝑜 e 𝑍 = −5𝑜

Figura 50: Exemplos das imagens sintéticas usadas neste trabalho.
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Imagens±15𝑜 Imagens±30𝑜 Imagens±45𝑜

𝑋 𝑌 𝑍 𝑋 𝑌 𝑍 𝑋 𝑌 𝑍
Imagem 1 0 15 0 0 30 0 0 45 0
Imagem 2 0 15 5 0 30 5 0 45 5
Imagem 3 -15 0 5 -30 0 5 -45 0 5
Imagem 4 -15 15 0 -30 30 0 -45 45 0
Imagem 5 -15 -15 5 -30 -30 5 -45 -45 5
Imagem 6 15 -15 5 30 -30 5 45 -45 5
Imagem 7 0 0 -5 0 0 -5 0 0 -5
Imagem 8 0 -15 -5 0 -30 -5 0 -45 -5
Imagem 9 -15 15 5 -30 30 5 -45 45 5
Imagem 10 15 0 -5 30 0 -5 45 0 -5
Imagem 11 15 -15 0 30 -30 0 45 -45 0
Imagem 12 -15 15 -5 -30 30 -5 -45 45 -5
Imagem 13 15 15 -5 30 30 -5 45 45 -5
Imagem 14 0 0 5 0 0 5 0 0 5
Imagem 15 0 -15 5 0 -30 5 0 -45 5
Imagem 16 15 0 0 30 0 0 45 0 0
Imagem 17 15 0 5 30 0 5 45 0 5
Imagem 18 15 15 0 30 30 0 45 45 0
Imagem 19 -15 15 5 -30 30 5 -45 45 5
Imagem 20 0 -15 0 0 -30 0 0 -45 0
Imagem 21 0 -15 0 0 -30 0 0 -45 0
Imagem 22 0 15 -5 0 30 -5 0 45 -5
Imagem 23 -15 0 -5 -30 0 -5 -45 0 -5
Imagem 24 -15 15 0 -30 30 0 -45 45 0
Imagem 25 -15 -15 -5 -30 -30 -5 -45 -45 -5
Imagem 26 15 -15 -5 30 -30 -5 45 -45 -5

Tabela 9: Parâmetros de rotação para as imagens sintéticas. As colunas 𝑋, 𝑌 e 𝑍
apontam o ângulo usado para a rotação de cada eixo.

contabilizada a quantidade média de pontos detectados no padrão de calibração. O fator
de ajuste do detector de cantos do método ChTD é 𝑘 = 4 e as imagens são suavizadas por
um filtro gaussiano com 𝑏𝑙𝑢𝑟 = 1. Nestes testes, a nomenclatura 𝑏𝑙𝑢𝑟 é o desvio padrão
do filtro gaussiano, sendo usada para evitar confusões com o 𝜎 do ruído gaussiano. A
Figura 51 apresenta o gráfico que relaciona os resultados para o número médio de pontos
encontrados em cada classe de imagem sintética utilizada para a biblioteca OpenCV.
O eixo 𝑥 dos gráficos representa a intensidade de ruído gaussiano e o eixo 𝑦 lista as
imagens de acordo com a sequência apresentada pela Tabela 9. As cores mais próximas
à cor vermelha significam alta taxa de identificação enquanto que as próximas à cor azul
uma baixa taxa de identificação dos pontos do padrão. A quantidade máxima de cantos
encontrados foi de 70, o que é esperado pelo padrão de calibração utilizado.

Observa-se pela Figura 51 que o algoritmo presente na biblioteca OpenCV possui
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Porcentagem média de pontos detectados pelo OpenCV
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Figura 51: Porcentagem média de pontos detectados com a biblioteca OpenCV.

boa resposta para imagens onde o padrão encontra-se pouco inclinado, sendo robusto à
presença de ruídos nas imagens do grupo de ±15𝑜. Nos grupos de imagens com inclinações
mais acentuadas, ±30𝑜 e ±45𝑜, o OpenCV possui dificuldades em detectar os pontos de
interesse, principalmente naquelas onde as inclinações acontecem ao mesmo tempo nos
dois eixos 𝑋 e 𝑌 . Pode-se dizer que existe uma dependência direta à forma com que o
padrão é apresentado para a câmera. Dentro do contexto de calibração de câmeras, onde
é importante uma boa amostragem do sistema projetivo da câmera, isso impede que a
estimação dos parâmetros de câmera se aproximem dos valores reais. A Figura 52 mostra
o mesmo gráfico para o método ChTD.
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Figura 52: Porcentagem média de pontos detectados com o método ChTD.

Pode-se verificar que o método ChTD é mais estável em relação à inclinação do padrão
a partir da Figura 52. A quantidade média de pontos detectados é dependente de um
valor de 40 < 𝜎 < 50. Isso aponta uma sensibilidade ao ruído presente na imagem. Para
valores de 𝜎 muito altos a vizinhança do pixel avaliada pelo detector de cantos-x do ChTD



6.4. Experimentos com imagens sintéticas 113

é diretamente afetada pela presença do ruído, que leva a uma quantificação do número de
alternâncias maior que a esperada. Além disso o ruído também influencia o pixel central e
a média da janela de observação afetando diretamente a resposta do detector utilizado. É
de se esperar então uma resposta correlacionada ao nível de ruído da imagem. Entretanto,
a ausência de pontos detectados no resultado final não significa necessariamente que os
todos os pontos não foram detectados. Na última etapa do algoritmo, alguns pontos
podem ser desconsiderados em função do filtro topológico aplicado. Se a resposta da
binarização da imagem muda em função do ruído então é de se esperar que as regiões
de imagem que pertencem aos quadriláteros do padrão não sejam mais homogêneas e
possuam transições de cores em seu interior.

Outro fator importante a ser avaliado é que, pela formulação do método ChTD, a
ausência de alguns cantos-x não significa que o padrão de calibração não foi identificado.
Uma métrica que permite avaliar essa questão é a taxa de quadros perdidos referente a
cada método considerado. As Figuras 53 e 54 apresentam essa taxa para o método do
OpenCV e o método ChTD. As imagens permitem comparar a quantidade de quadros
perdidos em ambos os algoritmos analisados. Nessas figuras, as cores mais avermelhadas
relatam uma maior taxa de perdas de quadros e as mais azuladas um sucesso maior na
detecção do padrão de calibração.
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Figura 53: Porcentagem média de quadros perdidos a biblioteca OpenCV.

A análise da taxa média de quadros perdidos permite concluir que o método ChTD tem
um comportamento superior ao método presente na biblioteca OpenCV. Nessa biblioteca,
a resposta de detecção é em função da identificação completa do conjunto de característica
do padrão de calibração, restringindo a resposta final do sistema de detecção. Já no
método desta tese, mesmo quando o detector de cantos-x falha, o algoritmo de detecção do
padrão ainda consegue extrair informações da imagem referentes aos pontos de calibração.
Mesmo para uma quantidade reduzida de pontos, o ChTD ainda constrói a base de dados
de calibração.
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Figura 54: Porcentagem média de quadros perdidos pelo método ChTD.

Para verificar a influência do ruído na resposta dos métodos ChTD e OpenCV, as
Figuras 55, 56, 57 e 58 apresentam gráficos similares dos resultados discutidos anterior-
mente para as imagens de entrada suavizadas com um filtro gaussiano construído com
𝑏𝑙𝑢𝑟 = 1, 5. Nessas figuras observa-se que ambos métodos apresentam melhoras na detec-
ção dos pontos de calibração.
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Figura 55: Porcentagem média de pontos detectados com a biblioteca OpenCV após a
aplicação do filtro gaussiano com 𝑏𝑙𝑢𝑟 = 1, 5.

Nas Figuras 55 e 56, pode-se notar que o pré-processamento utilizado na imagem favo-
rece o resultado do método desenvolvido neste trabalho. O filtro gaussiano aplicado reduz
a quantidade de ruído na imagem e o ChTD permanece estável em relação à inclinação do
plano de calibração ao mesmo tempo que melhora sua taxa média de pontos detectados.

Do mesmo modo, as Figuras 57 e 58 permitem comparar a taxa de quadros perdidos
entre as duas técnicas avaliadas. O algoritmo do OpenCV, na média, não perde nenhum
quadro de imagem para o grupo de ±15𝑜, o que é um ótimo resultado. Isso pode ser
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Figura 56: Porcentagem média de pontos detectados com o método ChTD após a aplica-
ção do filtro gaussiano com 𝑏𝑙𝑢𝑟 = 1, 5.
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Figura 57: Porcentagem média de quadros perdidos a biblioteca OpenCV após a aplicação
do filtro gaussiano com 𝑏𝑙𝑢𝑟 = 1, 5.
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Figura 58: Porcentagem média de quadros perdidos pelo método ChTD após a aplicação
do filtro gaussiano com 𝑏𝑙𝑢𝑟 = 1, 5.
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observado pela barra de cores que apresenta valor máximo de 90% de perdas. Por outro
lado, ele permanece muito dependente da inclinação do padrão de calibração. Já o método
ChTD tem seus resultados melhorados significativamente. Isso mostra uma dependência
entre a resposta produzida por este método e o grau de suavidade que a imagem de
entrada apresenta, o que é de se esperar pela modelagem do detector de canto-x que ele
implementa.

6.5 Resultados considerando oclusões

Nesta seção de resultados, o método ChTD é colocado diante de imagens de padrões
de calibração que possuem parte de seus cantos-x oclusos por objetos que compõem a
cena. Aqui é exemplificado a eficiência do método em questão com relação ao seu filtro
topológico e também a fase de ajuste de coordenadas. Para isso, foram usadas algumas
imagens forçando oclusões do padrão de calibração. Os resultados apresentados nesta
seção se restringem a apresentação visual do conjunto de pontos ordenados pelo método
ChTD.

Nas Figuras 59 e 60 estão ilustrados os resultados do algoritmo ChTD mediante a
oclusão parcial do padrão. Na sequência é apresentada a triangulação de todos os cantos-
x, o resultado após o filtro topológico, coordenadas ordenadas e o plano reprojetado
por meio da matriz projetiva que foi calculada pelos pontos detectados. Esses exemplos
representam situações onde a perda de cantos-x é dada pela falta de informação presente
na imagem em vez das falhas provocadas pelo detector de cantos-x. Pode-se verificar
que os cantos-x ocultos não interferem na propagação das coordenadas, sendo possível
ordenar os pontos encontrados e utilizar o máximo de características de calibração para a
estimação dos parâmetros de câmera. Os pontos são ordenados pela etapa de propagação
sempre entre os triângulos que compartilham pelo menos uma aresta.

6.6 Considerações finais

Este Capítulo apresentou a comparação do método ChTD com o algoritmo imple-
mentado pela função findChessBoardCorners da biblioteca OpenCV que é um dos mais
usados pelos trabalhos relacionados à área de calibração de câmeras.

A comparação foi realizada com o uso de bancos padronizados de imagens reais e
sintéticas. As imagens reais permitiram uma avaliação numérica do método desenvolvido
nesta tese, enquanto que os testes com imagens sintéticas permitiram a verificação do
comportamento da metodologia de detecção do ChTD diante de perturbações controladas,
como a inclinação do padrão e o nível de ruído presente nas imagens.

O método ChTD conseguiu ser superior em relação ao OpenCV pela quantidade de
acerto médio atingido em cada grupo de imagens avaliado e por ser mais invariante ao
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(a) Malha inicial. (b) Malha filtrada.

(c) Malha ordenada. (d) Plano estimado.

Figura 59: Resultado para padrões com oclusão parcial (Exemplo 1).

(a) Malha inicial (b) Malha filtrada.

(c) Malha ordenada. (d) Plano estimado.

Figura 60: Resultado para padrões com oclusão parcial (Exemplo 2).
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posicionamento do padrão perante a câmera. Outra questão importante a ser observada
é que o método ChTD consegue detectar o padrão de calibração mesmo quando todos
seus pontos de controle não sejam detectados. A ausência de alguns pontos no conjunto
final de cantos encontrados pode ser ocasionada tanto pela presença de ruído no interior
do padrão de calibração quanto pela oclusão parcial do mesmo. O método ChTD é mais
robusto a essas duas situações, conseguindo extrair informações da imagem sempre que
seja possível encontrar pontos que sigam a regularidade do padrão xadrez.

A detecção topológica dos pontos de calibração do método ChTD processa de maneira
local ao ponto de interesse e consegue lidar com a alta distorção presente nas imagens,
permitindo extrair informações de todas os quadros avaliados. O algoritmo é executado
uma única vez, enquanto que o OpenCV faz uma busca interna pelo melhor resultado,
alterando parâmetros do seu algoritmo implementado.
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7 Conclusões

Este trabalho apresentou uma proposta de metodologia aplicada à detecção automá-
tica de padrões xadrez para a calibração de câmeras, denominada ChTD. A metodologia
empregada no método ChTD tem por base três etapas principais: um detector de cantos-x
estrutural e específico para a característica presente nos padrões de calibração xadrez; a
filtragem topológica com base na regularidade desse padrão; e a propagação e ajuste de
coordenadas dos pontos detectados.

O detector de cantos implementado no ChTD foi baseado no trabalho de (KLEIN;

MURRAY, 2007). No entanto, o algoritmo foi modificado para realizar uma detecção
adaptativa em função de uma janela de vizinhança do ponto de interesse. A filtragem
topológica é similar à proposta de Shu, Brunton e Fiala (2009), diferindo quanto aos
atributos topológicos analisados e o modo com que a filtragem é desempenhada. Nessa
etapa é construída uma malha de triângulos que, diferentemente da proposta de Shu,
Brunton e Fiala (2009), evita que os triângulos sejam removidos indevidamente, uma vez
que eles podem representar conexões entre pontos válidos. A propagação de coordenadas
foi um algoritmo desenvolvido para ordenar os pontos detectados de maneira coerente
com a regularidade do padrão. Essa etapa é robusta a ruídos, uma vez que considera a
conectividade da malha de triângulos já filtrada.

A partir dessa metodologia foi implementada uma ferramenta que permite extrair
pontos de calibração de imagens de um padrão xadrez de forma simples e completamente
automática.

A estratégia de avaliação do método ChTD teve por base uma comparação com a
função findChessBoardCorners da biblioteca OpenCV (BRADSKI, 2000), usando imagens
reais e sintéticas. A primeira, com o objetivo de realizar comparações numéricas da quan-
tidade de pontos e de padrões detectados com base em conjuntos de imagens padronizados,
e a segunda, permitindo uma avaliação mais generalizada do método ChTD.

Os testes apresentados foram executados sobre três bancos de imagens reais que são
disponibilizados por trabalhos influentes no campo de detecção automática de padrões de
calibração. O primeiro banco pertence à biblioteca OpenCV, sendo formado por imagens
de fácil detecção e foram usadas para a validação do método ChTD perante essa mesma
biblioteca. O segundo banco pertence ao Toolbox para Matlab de calibração de câmeras
desenvolvido em Bouguet (2004). Esse banco contém imagens de um padrão xadrez com
156 pontos de calibração, com variações de inclinação em relação à câmera. Os teste sobre
as imagens de Bouguet mostraram que o método ChTD produz melhores resultados que
o método presente no OpenCV, sendo superior na quantidade de pontos detectados, na
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quantidade de padrões detectados e também na estabilidade da resposta de detecção do
algoritmo. Essas afirmações podem ser comprovadas pelos dados listados nas Tabelas 6 e
5.

Nesses dois primeiros bancos de imagens, o método ChTD identificou pontos extras
do padrão de calibração devido às características construtivas do mesmo, que favorecia a
identificação de seus quadriláteros mais externos. Apesar disso, o número de quadros em
que o padrão foi detectado com sucesso foi superior ao alcançado pelo OpenCV, reduzindo
a taxa de perda de quadros obtidas pelo OpenCV de 80% para somente 20% sobre o banco
de Bouguet.

O terceiro banco é formado por 6 conjuntos de imagens com alta distorção, explo-
rando diferentes tipos de lentes (SCARAMUZZA; MARTINELLI; SIEGWART, 2006; RUFLI;

SCARAMUZZA; SIEGWART, 2008). Dentre os 6 conjuntos avaliados, no que gerou pior
resultado, o método ChTD apresentou 68,1% de acerto dos pontos disponíveis quando o
outro algoritmo avaliado não consegue identificar nenhum ponto do padrão. Nesse banco
o OpenCV apresentou resultados melhores para dois conjuntos de imagens, identificando
com sucesso a quantidade total de pontos de calibração e detectando todos os padrões
apresentados, obtendo uma taxa de acerto de 100% para esses dois conjuntos de imagens.
Por outro lado, o resultado gerado pelo método ChTD ficou bem próximo ao algoritmo
comparado, apresentando resultados inferiores apenas na taxa de acerto médio de pontos
que foi de 99,2% para as imagens do conjunto 3 e de 94,5% para o conjunto 6. Para os
outros conjuntos de imagens, o método ChTD apresentou resultados significativamente
superiores como apresentado nas Tabelas 7 e 8. Os resultados obtidos sobre o terceiro
banco de imagens podem ratificar a mesma conclusão tirada dos dois primeiros conjuntos
de testes, com a vantagem de nenhum canto extra ser contabilizado.

Também foi testado um conjunto de imagens sintéticas formado por imagens onde o
padrão de calibração encontra-se com orientações bem definidas (DATTA; KIM; KANADE,
2009), permitindo uma verificação controlada do efeito do ruído sobre os métodos ava-
liados. Por meio dos resultados produzidos por esse conjunto de imagens, foi possível
comprovar uma menor dependência do método ChTD em relação à inclinação do padrão
de calibração enquanto que o método implementado no OpenCV é fortemente afetado por
esse problema. Esse comportamento pode ser visualizado nas Figuras 51 e 52. Usando
esse mesmo banco, observa-se que a estratégia de detecção do padrão de calibração que
é implementada pelo ChTD consegue aproveitar a maioria dos quadros de calibração,
mostrando-se superior à resposta final do OpenCV. As Figuras 53 e 54 permitem essa
última verificação.

O detector de cantos-x presente no método ChTD foi projetado para trabalhar com
imagens suavizadas, o que o tornou um pouco mais sensível ao ruído do que o algoritmo
desenvolvido no OpenCV para imagens com pouca inclinação. Essa sensibilidade pode
ser observada nas Figuras 57 e 58, onde se percebe uma faixa de atuação em níveis de
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ruídos mais bem definidos. Entretanto, os resultados obtidos pela metodologia desenvol-
vida neste trabalho é mais estável às variações da apresentação do padrão de calibração
em relação ao OpenCV, tendo seu desempenho melhorado com o uso de imagens mais
suavizadas.

Com base nos testes realizados, pôde-se comprovar que o método ChTD melhora a taxa
de aproveitamento de quadros de imagens de calibração em comparação à principal técnica
de detecção automática de padrões xadrez, disponível na biblioteca OpenCV (BRADSKI,
2000) por meio da função findChessBoardCorners, uma vez que a detecção não se restringe
à quantidade total de pontos disponíveis. Além disso, apresenta a vantagem de detectar
pontos de calibração de forma consistente, tendo por base a organização topológica de
seus vizinhos se comparados ao OpenCV. A função findChessBoardCorners é referenciada
no texto pelo mesmo nome da biblioteca a qual pertence.

O detector de cantos-x implementado no ChTD possui pontos positivos sobre outros
detectores de cantos da literatura: o detector é específico para a característica de in-
teresse; os cálculos empregados pelo detector são facilmente otimizados com o uso de
imagens integral; a metodologia de detecção realiza uma detecção adaptativa para cada
ponto em função de sua vizinhança, sendo menos dependente de um valor global de li-
miarização; outra vantagem é que, ao mesmo tempo que o detector de cantos-x avalia a
janela de observação, uma resposta classificatória é obtida imediatamente após a análise
da circunferência vizinha.

Outro aspecto importante do método ChTD é que a detecção é realizada em um único
passo, ou seja, o algoritmo é executado somente uma única vez para toda a imagem.
Em contrapartida, o processamento desempenhado pelo método presente na biblioteca
OpenCV faz uso de sucessivas transformações da imagem original retornando o melhor
resultado obtido. Apesar do sistema de detecção do OpenCV ter sido projetado para
a calibração de câmeras em tempo real, a resposta da função findChessBoardCorners é
demorada quando o padrão não é detectado nas primeiras iterações.

Adicionalmente, a metodologia usada pelo ChTD possui uma formulação modulari-
zada, sendo possível utilizar outros algoritmos em suas fases principais. O detector de
cantos-x fornece um conjunto de dados que é avaliado pelo filtro topológico do ChTD.
Esse conjunto de pontos pode ser gerado por outro algoritmo de detecção de característi-
cas, independentemente do restante da aplicação. Entretanto, a qualidade desse conjunto
pode ter forte influência no resultado do filtro topológico. É importante que os cantos-x
estejam próximos de sua posição real na imagem para que os triângulos da malha geo-
métrica cubram corretamente as regiões mais homogêneas. Por isso, o uso do detector de
cantos-x desenvolvido nesta tese é mais recomendado.

O filtro topológico do método ChTD consegue considerar todos os triângulos que
possivelmente formam quadriláteros válidos sobre o padrão de calibração. As regras de
filtragem são verificadas seguindo uma ordem de menor para maior grau de restrição,
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removendo somente os triângulos cujas propriedades topológicas são ambíguas. Essas
características do filtro topológico possibilitam considerar um maior número de triângulos,
descartando somente aqueles que se encontram fracamente conectados à malha.

A etapa de propagação e ajuste de coordenadas também pode ser realizada por outros
métodos de ordenação. No entanto, o método de ordenação proposto neste trabalho é
mais robusto a ruídos e executa em tempo 𝑂(𝑛

2 ), sendo 𝑛 o número de triângulos na
malha filtrada.

Para as fases intermediárias, os algoritmos utilizados foram escolhidos com base nas
discussões e resultados que seus autores apresentaram, mas isso não impede que outros
algoritmos sejam avaliados.

De uma maneira geral, o método desenvolvido nesta tese apresentou melhores resul-
tados para as mesmas imagens processadas pelo OpenCV, com as principais vantagens
de detectar uma maior quantidade de cantos, de ser mais independente à inclinação do
padrão de calibração, por detectar o padrão mesmo quando todos os cantos não puderam
ser identificados e por realizar o procedimento em um único passo. Além disso, o ChTD
é altamente recomendado para aplicações que requeiram dados sobre padrões xadrez com
inclinações acentuadas em relação câmera. Isso porque o método ChTD é independente do
resultado de qualquer detector de pontos de interesse. Essa é uma característica que deve
ser considerada pois, mediante as inúmeras perturbações que as imagens estão sujeitas,
torna-se difícil a detecção de todos os pontos de calibração.

7.1 Principais contribuições alcançadas pelo método
ChTD

Pode-se destacar as seguintes contribuições obtidas com a implementação da metodo-
logia do ChTD:

o A elaboração do detector de cantos-x. Esse detector é específico para as caracterís-
ticas presentes nos padrões xadrez, o que permitiu reduzir a quantidade de falsos
positivos inciais. A detecção é realizada de forma adaptativa, com base em limiares
que são calculados em função da janela de vizinhança do ponto de interesse. Esse
detector apresenta algumas vantagens por permitir cálculos otimizados e também
por verificar uma pequena parcela da região vizinha para a contagem do número de
alternâncias em torno do pixel central;

o A construção de um filtro topológico com base na regularidade do padrão xadrez. A
avaliação de características topológicas aumenta a robustez do algoritmo à presença
de ruídos, sejam eles internos ou externos ao padrão, permitindo desconsiderar os
pontos de controle que não possam ser seguramente classificados como características
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apresentadas pelo padrão xadrez. Essa estratégia é importante dentro do contexto
de calibração de câmeras onde é indesejável a presença de outliers, ou seja, pontos
que se diferenciam muito do restante dos dados encontrados;

o A propagação e ajuste de coordenadas seguindo as características topológicas de
triângulos conectados. Essa abordagem permite a determinação das coordenadas
do padrão em função da conectividade dos triângulos que compõem a malha filtrada
considerando suas características topológicas. O tempo de execução só depende da
quantidade de triângulos encontrados na malha final;

o A estratégia de detecção de padrões é menos dependente da quantidade de pontos
encontrados. A malha geométrica definida pela vizinhança de cada ponto permite
recuperar a posição relativa de cada característica e extrair os dados de calibração
mesmo quando parte da informação não está disponível ou corrompida pela presença
de ruído.

o A detecção do padrão em imagens com alta distorção radial. A filtragem topológica
independe de características globais, sendo possível uma avaliação local de cada
triângulo presente na malha. Os parâmetros considerados pelas regras definidas pelo
filtro topológico são baseados na regularidade do padrão, que permanece inalterada
mesmo em imagens muito distorcidas.

o A implementação de uma interface gráfica que foi idealizada para facilitar a calibra-
ção de câmeras usando os dados gerados pelo método ChTD. Nela, também está
implementado o método de calibração de câmeras de Zhang (2000), um dos mais
empregados pelos estudos da área. Isso torna o processo de calibração de câme-
ras mais conveniente para aplicações que requeiram uma rápida determinação dos
parâmetros de câmera;

o Por último, as propostas de classificação dos padrões de calibração que são frequen-
temente empregados pela pesquisa científica ou pelos softwares comerciais. Foram
sugeridas duas abordagens de categorização, baseada na dimensão dos padrões e
também em função dos marcadores e características que o compõem.

O resultado final do ChTD também pode ser aplicado facilmente à calibração de
sistemas multioculares, uma vez que a detecção do padrão se dá de forma mais estável,
sempre que é possível identificar a posição absoluta de cada ponto encontrado em função
do sistema de coordenadas do mundo real.
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7.2 Trabalhos futuros

Uma primeira proposta para trabalhos futuros é a investigação da dependência do
raio de vizinhança analisado em função do borramento da imagem. Essa pesquisa daria
condições de dimensionar melhor tais parâmetros e também uma melhor compreensão das
limitações do método ChTD.

Outra forma de melhorar a detecção do padrão seria: dado que o padrão esteja com-
pletamente visível na imagem e se nem todos os pontos foram identificados corretamente,
ou seja, se a quantidade de cantos-x na malha filtrada for menor que o número de cantos-x
apresentados pelo padrão, os outros pontos podem ter sua localização estimada pela re-
projeção de suas coordenadas no plano de imagem. Essas projeções definiriam uma região
de procura mais plausível, onde o ponto inicialmente tido como falso negativo deva estar.
Essa seria uma estratégia com grandes chances de aumentar o acerto médio do método
ChTD.

Uma outra abordagem pode surgir de um processamento que emprega o uso pirâmides
de imagens, investigando uma abordagem multiresolução para a detecção inicial do padrão
de calibração.

Também podem ser sugeridas algumas modificações do método ChTD:

o A análise da transição de cores dentro dos triângulos da malha, realizada pela Regra
1 do filtro topológico, pode ser verificada em função de um fator de ajuste que
modela uma porcentagem aceitável de área que possui cores diferentes. Isso pode
evitar que o processo de binarização de imagens tenha papel importante na exclusão
de triângulos da malha;

o Podem ser anexadas às regras topológicas verificações sobre a geometria e forma
dos triângulos que são classificados como triângulos válidos. Algumas características
como área do triângulo, e descritores de formas poderiam ser avaliados considerando
que esses atributos apresentem uma variação suave em relação aos atributos dos
triângulos vizinhos;

7.3 Trabalhos publicados e premiações

o LAUREANO, G. T.; PAIVA, M. S. V. de; SOARES, A. S.. Topological detection
of chessboard pattern for camera calibration. In: Proceedings of The 17th Interna-
tional Conference on Image Processing, Computer Vision & Pattern Recognition,
2013, Las Vegas.

o LAUREANO, G. T.; PAIVA, M. S. V. de; COELHO, C. J.. Detecção Topológica
de Padrões para Calibração de Câmeras. In: Anais do VIII Workshop de Visão
Computacional - VIII WVC, 2012, Goiânia.
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o Prêmio de Terceiro melhor artigo publicado no VIII Workshop de Visão Computa-
cional 2012 - VIII WVC2012, Instituto de Informática da Universidade Federal de
Goiás - INF/UFG.

7.4 Trabalhos submetidos

o LAUREANO, G. T.; PAIVA, M. S. V. de; SOARES, A. S.. Topological detection
of chessboard pattern for camera calibration. In: Proceedings of The International
Conference on Computer Vision, ICCV2013, Sydney.

7.5 Trabalhos a serem publicados

o LAUREANO, G. T.; PAIVA, M. S. V. de. A topological approach for chessbo-
ard detection in images. 2014 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern
Recognition, 2014, Ohio.

o LAUREANO, G. T.; PAIVA, M. S. V. de. ChTD: A topological approach for
chessboard detection in images. Machine Vision and Applications.
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