
Rastreamento de
componentes conexas

em vı́deo 3D para obtenção
de estruturas tridimensionais

David da Silva Pires
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+ Números especiais (como a unidade imaginária i), constantes numéricas (e.g.,
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Sı́mbolo Descrição
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Origem do sistema de coordenadas do plano de
imagem πi, i ∈ {1, 2}.
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(x, y, z) Coordenadas de um vetor no espaço 3D.
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ponto objeto.
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M
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P2
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O.
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contém a cor complementar à do padrão Sk.

S1S1S2S2
Seqüência de pares de padrões complementares
usada no código (b, s)-BCSL.

Sij

Representação de dois padrões, Si e Sj que se
casam ao se comparar dois quadros consecuti-
vos.

CC Abreviação usada para componente conexa.

(u, v) Coordenadas de um pixel na textura, correspon-
dentes a abscissa e ordenada, respectivamente.

R(u, v) Função que fornece o valor da banda vermelha
(red ) do pixel na posição (u, v) da textura.

G(u, v) Mesmo que o anterior, porém fornece o valor da
banda verde (green).

B(u, v) Mesmo que o anterior, porém fornece o valor da
banda azul (blue).

c(u, v)

Função de cor. Fornece a cor de um pixel
que se encontra na coordenada (u, v) na
textura. Uma vez que trabalhamos com o
espaço de cores RGB, temos que c(u, v) =
(R(u, v), G(u, v), B(u, v)).

c(u, v, t) Semelhante ao anterior, porém refere-se à textura
correspondente ao quadro no tempo t do vı́deo.

d(u, v)
Função de profundidade. Fornece o valor da pro-
fundidade do pixel de coordenada (u, v) na tex-
tura.

d(u, v, t)
Semelhante ao anterior, porém refere-se à pro-
fundidade correspondente à do quadro no tempo
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Pixel de coordenadas (u, v) associado ao ponto
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como nome do eixo das abscissas no sistema de
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v Vetor direção de P .

w
Indica a distância até a origem do centro de
projeção.

r
Vetor que indica o raio de visão determinado
pelo centro de projeção e pelo ponto P .

j
Coordenada que representa a linha no espaço da
câmera.

lx Rótulo de uma componente conexa.

L = {l1, l2, . . . , l|L|}
Conjunto de rótulos de componentes conexas em
cada quadro de um vı́deo.

l
Limiar usado para definir se dois pontos em um
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M
Função de rastreamento L → L de componentes
conexas. Faz o mapeamento de componentes
conexas entre quadros consecutivos de um vı́deo.

c Representa uma componente conexa.
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m(c, ci)
Diferença média entre as coordenadas de pro-
fundidade das componentes conexas c e ci, para
i = 1, 2, . . . , n.

dmax
Limiar de distância máximo usado para determi-
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c(u, v, t1) ◦ c(u, v, t2) Correlação entre duas porções de textura.
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3.11 Seqüência de passos do sistema do IMPA . . . . . . . . . . . . . 65
3.12 Composição de cena virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.13 Reconstrução de coelho e caixa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.14 Movimento de face e boca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.15 Pessoa caminhando em frente a um plano . . . . . . . . . . . . . 67

4.1 Taxa de Nyquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.2 Sistemas de coordenadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
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Resumo

ESTE DOCUMENTO APRESENTA UMA DISSERTAÇÃO sobre o desenvolvi-

mento de um sistema de integração de dados para geração de estruturas

tridimensionais a partir de vı́deo 3D.

O trabalho envolve a extensão de um sistema de vı́deo 3D em tempo real pro-

posto recentemente [Vieira et al., 2005]. Esse sistema, constituı́do por projetor e

câmera, obtém imagens de profundidade de objetos por meio da projeção de slides

com um padrão de faixas coloridas. Tal procedimento permite a obtenção, em

tempo real, tanto do modelo 21
2D dos objetos quanto da textura dos mesmos, se-

gundo uma técnica denominada luz estruturada. Os dados são capturados a uma

taxa de 30 quadros por segundo e possuem alta qualidade: resoluções de 640× 480

pixeis para a textura e de 90 × 240 pontos (em média) para a geometria.

A extensão que essa dissertação propõe visa obter o modelo tridimensional

dos objetos presentes em uma cena por meio do registro dos dados (textura e geo-

metria) dos diversos quadros amostrados. Assim, o presente trabalho é um passo

intermediário de um projeto maior, no qual pretende-se fazer a reconstrução dos

modelos por completo, bastando para isso apenas algumas imagens obtidas a partir

de diferentes pontos de observação. Tal reconstrução deverá diminuir a incidência

de pontos de oclusão (bastante comuns nos resultados originais) de modo a permi-

tir a adaptação de todo o sistema para objetos móveis e deformáveis1. Até onde

pudemos averiguar, nenhuma técnica já foi aplicada com este propósito.

Este texto descreve o trabalho já desenvolvido, o qual consiste em um método

para detecção, rastreamento e casamento espacial de componentes conexas presen-

tes em um vı́deo 3D. A informação de imagem do vı́deo (textura) é combinada

com posições tridimensionais (geometria) a fim de alinhar partes de superfı́cies

que são vistas em quadros subseqüentes. Esta é uma questão chave no vı́deo 3D, a

qual pode ser explorada em diversas aplicações tais como compressão, integração

geométrica e reconstrução de cenas, dentre outras. A abordagem que adotamos

consiste na detecção de caracterı́sticas salientes no espaço do mundo, provendo um

alinhamento de geometria mais completo. O processo de registro é feito segundo

a aplicação do algoritmo ICP—Iterative Closest Point—introduzido por Besl &

McKay [1992]. Resultados experimentais bem sucedidos [Pires et al., 2005] cor-

roborando nosso método são apresentados.
1No estado atual, o sistema é robusto apenas para objetos estáticos e rı́gidos.
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Abstract

THIS DOCUMENT PRESENTS A MSC THESIS focused on the development

of a data integration system to generate tridimensional structures from 3D

video.

The work involves the extension of a recently proposed real time 3D video sys-

tem [Vieira et al., 2005]. This system, composed by a video camera and a projector,

obtains range images of recorded objects using slide projection of a coloured stripe

pattern. This procedure allows capturing, in real time, objects texture and 21
2D

model, at the same time, by a technique called structured light. The data are ac-

quired at 30 frames per second, being of high quality: the resolutions are 640× 480

pixels and 90 × 240 points (in average), respectively.

The extension that this thesis proposes aims at obtaining the tridimensional

model of the objects present in a scene through data matching (texture and geom-

etry) of various sampled frames. Thus, the current work is an intermediary step of

a larger project with the intent of achieving a complete reconstruction from only

a few images obtained from different viewpoints. Such reconstruction will reduce

the incidence of occlusion points (very common on the original results) such that it

should be possible to adapt the whole system to moving and deformable objects1.

To the best of our knowledge, there is no method that has fully solved this problem.

This text describes the developed work, which consists of a method to perform

detection, tracking and spatial matching of connected components present in a 3D

video. The video image information (texture) is combined with tridimensional sites

(geometry) in order to align surface portions seen on subsequent frames. This is

a key step in the 3D video that may be explored in several applications such as

compression, geometric integration and scene reconstruction, to name but a few.

Our approach consists of detecting salient features in both image and world spaces,

for further alignment of texture and geometry. The matching process is accom-

plished by the application of the ICP—Iterative Closest Point—algorithm, intro-

duced by Besl & McKay [1992]. Succesful experimental results [Pires et al., 2005]

corroborating our method are shown.

1In the current state, the system is robust only to static and rigid objects.
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Apresentação

A PRESENTE VERSÃO DESTE DOCUMENTO é própria para impressão. U-

ma versão eletrônica adequada para ser lida em um computador, con-

tendo apontadores para as páginas citadas e para referências cruzadas,

pode ser encontrada na URL citada na ficha técnica, última seção desta apresenta-

ção. Foi evitado ao máximo, em todo o texto, a referência a endereços na internet,

devido às recorrentes mudanças que estes sofrem.

Espera-se que este documento seja útil para o aprendizado de alguns concei-

tos que foram dominados durante o mestrado e que desperte o interesse por uma

continuação da pesquisa nesta área, que ainda tem tanto por fazer.

Traduções Adotadas

Levando em conta que nem sempre o jargão de um grupo de pesquisadores é o

mesmo adotado sumariamente na área, segue uma pequena lista de termos técnicos

que sofreram uma tradução livre na escrita deste documento, facilitando assim a

correspondência com outros textos escritos na lı́ngua inglesa.

Também foram incluı́dos alguns itens que facilmente podem ser traduzidos de

forma errônea se não for tomado o devido cuidado. O intuito deste segundo grupo

de termos é de informar ou, no mı́nimo, entreter.

A decisão sobre o que é certo, errado ou razoável presente neste item foi tomada

baseando-se em consultas feitas em diversos dicionários, gramáticas e artigos [e.g.,

Faraco & Moura, 1992; Ferreira, 1986; Kon, 2006; Michaelis, 2000].

Lista de traduções

2-D Traduzido para 2D. Veja 3-D.

3-D Como já é de uso comum em textos da lı́ngua portuguesa, optou-se pela sigla 3D,
refletindo melhor o termo tridimensional, que é adjetivo simples, diferentemente de
seu correspondente em inglês, three-dimensional , que é adjetivo composto.

4-D Traduzido para 4D. Veja 3-D.

API Manteve-se a sigla API, do inglês Application Programming Interface , embora em
português a tradução seja “Interface de Programação de Aplicativos”.
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deformable Deformável, que pode ter sua forma alterada.

filtering Qual a tradução correta: filtragem, filtração ou filtramento? A resposta é qual-
quer uma. Escolha a que mais lhe agrada.

fps Sigla que vem do inglês frames per second . Traduzida para “qps”, de “quadros por
segundo”.

half-edge Traduzido para meia-aresta.

mesh Traduzido para malha.

malleable Maleável, dúctil, flexı́vel, dobrável.

pipeline Seqüência de passos a serem seguidos numa determinada ordem. Esse termo não
foi traduzido, dado seu uso comum na área de ciência da computação.

predictive Encontra-se, em muitos textos, a tradução preditivo. No entanto, nenhuma das
fontes consultadas inclui tal entrada. Como o significado é de aquele ou aquilo que
prediz, profetiza ou diz antecipadamente, a tradução adotada foi preditor.

range image Imagem de profundidade, de alcance. Embora, devido à nomenclatura, possa
parecer que uma imagem de profundidade possua informação de geometria para
todo pixel da imagem, o que ocorre na verdade é que, devido às formas de obteção
destas imagens (scanners laser, luz estruturada, etc.) a resolução da textura é signi-
ficativamente maior que a da geometria. Não confundir com HDRI, do inglês High
Dynamic Range Image , que é um tipo de imagem obtida a partir de técnicas que
reúnem a informação de um grande intervalo dinâmico de exposições, ou seja, com
uma grande diferença entre áreas escuras e claras.

register Registro, casamento. Registrar duas nuvens de pontos significa encontrar uma
transformação que deva ser aplicada a uma delas de modo a minimizar uma deter-
minada medida de distância.

upright Traduzido para “direita”, termo usado para indicar que uma fonte está em sua
forma normal, sem aplicação de itálico, inclinação ou versal.
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mentos e ao conteúdo deste documento.
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1
Introdução

ESTE CAPÍTULO INTRODUTÓRIO apresenta conceitos básicos de vı́deo di-

gital e a definição de vı́deo 3D que foi adotada. Na seqüência, é dada

uma explicação básica sobre modelagem 3D e uma idéia geral sobre a

metodologia introduzida. O encerramento do capı́tulo se dá com uma descrição

dos objetivos e de como o texto está organizado.

SEÇÃO 1.1

Considerações Preliminares: Vı́deo Digital

1.1.1 O Formato Digital

O advento do vı́deo digital causou uma revolução tecnológica que alterou de diver-

sas formas a comunicação audiovisual.

O formato digital é, por sua própria natureza, robusto com relação a degra-

dações. Diferentemente do formato analógico, o armazenamento e a transmissão

de dados digitais são menos suscetı́veis a erros. Além disso, o uso de algoritmos

existentes tanto para detecção como para correção de erros em dados digitais prati-

camente elimina os possı́veis erros que possam surgir.

Uma outra grande vantagem do formato digital é que ele é perfeito para o

processamento computacional. Certamente, dados analógicos podem sofrer con-

versões e então serem tratados por computador, mas o que se quer chamar atenção

é para a prontidão imediata que os dados digitais têm para serem transferidos e

posteriormente carregados como entrada para um programa.

1
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Como conseqüência, o vı́deo digital tem um grande impacto na televisão e na

indústria cinematográfica. A geração de efeitos especiais, antes feita apenas por

meio de truques mecânicos e ópticos [Finch, 1984], encontra no formato digital

mirı́ades de opções a serem exploradas, tornando os efeitos cada vez mais realistas.

Velocidades maiores de processamento e transmissão, disponibilização de gran-

de quantidade de memória para armazenamento, acesso a dispositivos de exibição

com resoluções altı́ssimas, barateamento dos dispositivos fı́sicos, estas e tantas ou-

tras caracterı́sticas fazem do formato digital ideal para a implementação de projetos

cada vez mais ambiciosos nas áreas de processamento de imagens, visão computa-

cional e computação gráfica.

Nos dias de hoje, com a internet e os dispositivos de comunicação sem fio,

o formato digital está modelando uma nova mı́dia. Vı́deos, geralmente, deman-

dam grandes quantidades de memória para serem armazenados e um longo tempo

para transferência. No entanto, o advento de algoritmos para compressão e des-

compressão de vı́deo e o desenvolvimento de tecnologias de transmissão em banda

larga têm permitido às pessoas assistir a vı́deos remotamente via uma rede de com-

putadores conectados à internet ou até mesmo em dispositivos que não têm o vı́deo

como fim, tal como os telefones celulares.

Não é, portanto, exagero afirmar que o vı́deo digital causou uma revolução

frente ao vı́deo analógico.

1.1.2 A Revolução do Vı́deo Digital

Pode-se dizer que a revolução do vı́deo digital foi caracterizada por dois tipos de

aspectos: os evolucionários e os revolucionários.

Aspectos Evolucionários

O desenvolvimento das gerações iniciais de vı́deo digital era focado no estabele-

cimento de novos padrões (tais como formatos de arquivos e tipos de compressão,

descompressão e transmissão) e na fundamentação tecnológica, culminando em di-

versas melhorias diretas para o vı́deo digital, como por exemplo a grande melhora

na resolução da imagem que compõe cada quadro.
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Desta forma, o resultado foi uma melhora significativa de aspectos evolucioná-

rios do vı́deo digital. No entanto, os tipos de dados que compõem o vı́deo perma-

neceram os mesmos—ou seja, informações por meio de cores e sons.

Aspectos Revolucionários

As próximas gerações de vı́deo deverão ser o resultado da incorporação de novos

tipos de dados à mı́dia, trazendo inovações que caracterizarão os aspectos revolu-

cionários do vı́deo digital. Certamente, uma candidata natural à extensão dos dados

existentes é a informação sobre profundidade. Ela não só combina com o sistema

de percepção humano como também facilita a análise de cenas por computadores a

fim de extrair informação a nı́veis mais elevados.

SEÇÃO 1.2

O Que É Vı́deo 3D?

De inı́cio, pode-se definir vı́deo 3D da seguinte forma:

Definição (Ingênua). Vı́deo 3D é um vı́deo que inclui uma terceira dimensão.

Esta descrição simples pode levar a interpretações errôneas. Por exemplo, uma

pessoa poderia defender a idéia de que o vı́deo, como ele é hoje, é um vı́deo 3D.

Figura 1.1 Representação 3D em su-
perfı́cies 2D. Que formas diferentes

podem ser identificadas nesta figura?

É possı́vel visualizar algo 3D nela?

A Figura 1.1 poderia ser usada para

sustentar tal argumentação. Olhando

para ela, pode-se identificar três losan-

gos. Também pode-se dizer que há um

hexágono, tomando os segmentos de reta

que determinam as bordas do casco con-

vexo da figura. Mas se olha-se com

mais atenção, pode-se dizer que esta é a

representação de um cubo. Um pouco

mais de concentração e pode-se inclusive enxergar o interior de um cubo.

O que acontece aqui é uma confusão tı́pica de quando objetos tridimensionais

são representados em um plano. Apesar de se conseguir perceber a informação

sobre profundidade, ela não está presente na figura, uma vez que esta só fornece
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Figura 1.2 Exemplo de um tour into the picture . A entrada (figura à es-
querda) para o método é uma única imagem. A partir desta, faz-se um pas-
seio tridimensional pela cena, como mostrado na figura à direita (Fonte: http:

//www.siggraph.org/publications/newsletter/v33n1/contributions/

Anjyo.html).

Entrada. Um dos quadros da saı́da.

informação bidimensional, que é o valor de cada pixel presente em cada linha e

coluna que compõem a imagem.

Embora a TV atual não sirva como exemplo de um vı́deo 3D, pode-se enumerar

alguns outros que estariam mais próximos da definição que se quer alcançar. Um

exemplo aceitável seria o que é conhecido hoje como tour into the picture . Trata-se

de uma técnica para obter efeitos de animação 3D convincentes a partir de apenas

uma imagem 2D [Anjyo, 1997]. Segundo este conceito, uma animação é criada

a partir de um ponto de observação de uma câmera virtual que faz um passeio

tridimensional pela imagem (Figura 1.2). Para construir tal animação, técnicas

convencionais de visão computacional não podem ser aplicadas no processo de

modelagem 3D da cena devido à limitação de só se poder usar uma imagem 2D.

Sendo assim, este método emprega uma malha em forma de teia de aranha para

obter um modelo simples da cena por meio de uma interface gráfica.

Um outro exemplo é um tipo de efeito especial que tem aparecido muito nas

produções cinematográficas atuais e que foi lançado no filme Matrix: uma mesma

cena é gravada ao mesmo tempo por diversas câmeras localizadas em posições

diferentes, próximas o suficiente para que a mudança de visão de uma para outra
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Figura 1.3 O vı́deo interativo. (Fonte: Descobrir - Uma Aventura no Mundo da Ciência,

Editora Globo S.A., 1990).

O vı́deo interativo,
combinado com telões

de TV com imagens em
três dimensões, poderia

trazer para dentro de
casa qualquer evento,

real ou de ficção.

Ao toque de um botão,
o espectador poderia

ver-se projetado na ação
de um filme e

experimentar a sensação
de estar efetivamente
participando da cena.

Ou ainda, escolhendo
seus próprios ângulos

de câmera, poderia
assistir a um jogo de seu
time como se estivesse
sentado no melhor local

do estádio.

seja imperceptı́vel. Assim, é possı́vel congelar a cena e fazer um passeio em torno

dela, tal como foi feito com o personagem Neo quando este desviava de balas de

revólver no filme Matrix.

Contudo, o exemplo que mais se aproxima da definição almejada é o que cos-

tuma aparecer em diversas reportagens e matérias sobre tecnologias do futuro e os

tipos de facilidades que estarão disponı́veis. Dentre as inovações, uma que se des-

taca bastante é a chamada TV do futuro (Figura 1.3). Nela, o telespectador tem a

liberdade de escolher o ângulo de visão que quiser. Num jogo de futebol, por exem-

plo, poderia-se assistir a um gol de seu time tanto do lado de sua torcida organizada,

quanto do lado da torcida adversária; ou então por trás do gol; ou ainda, do ponto

em que o artilheiro chutou. Obviamente, não seria possı́vel obter tantos ângulos

de visão espalhando câmeras por todos os pontos do estádio. Seria necessário um

modo para obter visões intermediárias a partir da gravação obtida com a instalação
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de algumas câmeras em pontos estratégicos.

Logo, pode-se enfim moldar uma definição mais precisa:

Definição (Adotada). Chama-se de vı́deo 3D a uma seqüência de diferentes ima-

gens exibidas durante intervalos regulares de tempo e que possuem informação de

cor, luminância e profundidade.

A diferença da definição adotada para a ingênua é justamente a inclusão da

informação de profundidade nos dados do vı́deo em vez de esta ser intuı́da por

parte do espectador. Assim, por meio do modelo tridimensional fornecido pelo

vı́deo 3D, pode-se obter visões de um mesmo objeto a partir de diversos ângulos,

inclusive em pontos onde não há câmeras presentes durante a gravação do vı́deo.

Note que o som não é levado em conta no vı́deo.

1.2.1 A Execução em Tempo Real

Um sistema de tempo real é aquele em que o tempo cumpre um papel essencial,

próprio para quando existem requisitos rı́gidos relativos ao tempo sobre a operação

de um processador ou sobre o fluxo de dados, sendo assim freqüentemente usado

como um dispositivo de controle em uma aplicação dedicada a um propósito es-

pecı́fico [Silberschatz & Galvin, 2000; Tanenbaum & Woodhull, 1997]. Tipica-

mente, um ou mais equipamentos fı́sicos externos ao computador geram estı́mulos

aos quais o computador deve reagir prontamente dentro de uma quantidade de

tempo pré-fixada.

Pode-se citar como exemplos:

+ players de música de CD;

+ monitoramento de pacientes em UTIs;

+ piloto automático de aviões, e

+ controle de segurança em reatores nucleares.

No projeto em questão, discutido neste documento, a necessidade do tempo

real decorre do fato de que a captura de movimentos sutis de componentes conexas

permite tanto a exploração de coerência no tempo quanto a redução de problemas

de casamento durante a análise espaço-temporal.
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SEÇÃO 1.3

Modelagem 3D

São apresentados, abaixo, alguns conceitos básicos para a compreensão do trabalho

desenvolvido.

1.3.1 Modelagem 3D Passo a Passo

Na modelagem 3D de objetos reais, freqüentemente se aplica uma seqüência de

quatro operações:

¬ aquisição de dados de geometria;

 registro das imagens;

® integração das imagens, e

¯ aquisição de dados de reflexão.

Segue uma descrição básica dessas etapas.

1.3.2 Aquisição de Dados de Geometria

A fase de aquisição de dados de geometria, explicada nesta subseção, geralmente

enfrenta algumas dificuldades, listadas a seguir:

+ auto-oclusão em relação aos dispositivos sensores;

+ objetos com superfı́cies brilhantes e que refletem muito, e

+ objetos que absorvem luz e não podem ser totalmente percebidos pelo sistema

de visão.

O primeiro desafio do vı́deo 3D é o desenvolvimento de um dispositivo de

aquisição para fazer a captura das imagens. A escolha do tipo de dispositivo a ser

usado determinará a adoção de um dos seguintes métodos:

+ estéreo passivo, ou

+ estéreo ativo.
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Método Estéreo Passivo

Um método estéreo passivo é um sistema baseado em pelo menos um par de

câmeras, usando no mı́nimo duas imagens de um mesmo objeto visto a partir de

dois pontos diferentes [Barnard & Fischler, 1982]. Geralmente são necessários

equipamentos bem simples para sua construção. Outra caracterı́stica é o uso de luz

ambiente.

Método Estéreo Ativo

Composto por uma (ou mais) câmeras e um projetor, um sistema baseado no méto-

do estéreo ativo é aquele no qual um padrão de luz é projetado sobre o objeto a fim

de resolver o problema de encontrar pontos correspondentes entre as imagens de

duas (ou mais) câmeras [Besl, 1988; Brady et al., 1988; Jarvis, 1993, 1983; Rocker

& Kiessling, 1975].

Estéreo Passivo × Estéreo Ativo: Diferenças, Vantagens e Desvantagens

No método estéreo passivo, encontrar a correspondência entre as duas imagens é

um problema extremamente difı́cil de ser resolvido, já que se trata de um problema

inverso mal-posto. Além disso, se há requisições de execução em tempo real, as

dificuldades são ainda maiores.

Já o método estéreo ativo possui a vantagem do uso de algoritmos existentes

que lidam com estéreo restrito, que são simples e robustos. O preço é que um

padrão de luz deve ser projetado sobre a cena.

1.3.3 Registro

O segundo passo na reconstrução 3D é o registro. Como na aquisição dos dados

de geometria cada objeto é gravado com seu próprio sistema de coordenadas, é

necessário registrar as múltiplas imagens de profundidade em um sistema de coor-

denadas comum, chamado de coordenadas do mundo.
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Visão Geral

Uma simples varredura feita por um scanner de luz estruturada tipicamente fornece

uma imagem de profundidade que cobre apenas parte do objeto. Portanto, múltiplas

varreduras feitas a partir de diferentes pontos de observação são necessárias para

capturar a superfı́cie completa do objeto. Estas múltiplas imagens de varredura

geram um problema bem conhecido chamado registro—alinhar todas as imagens

de profundidade em um sistema de coordenadas comum.

O algoritmo ICP (do inglês Iterative Closest Point) [Besl & McKay, 1992; Chen

& Medioni, 1992; Zhang, 1994] foi uma contribuição significativa na resolução do

problema do registro. Trata-se de um algoritmo iterativo para registrar dois conjun-

tos de dados. Em cada iteração, são selecionados os pontos mais próximos entre

os dois conjuntos de dados como pontos correspondentes, sendo então calculada

uma transformação rı́gida que minimiza as distâncias entre os pontos correspon-

dentes. O conjunto de dados é atualizado por meio da aplicação da transformação

calculada. As iterações continuam até que o erro entre pontos correspondentes fi-

que abaixo de um limiar pré-determinado. Uma vez que o algoritmo envolve a

minimização de distâncias quadradas médias, pode ocorrer uma convergência para

um mı́nimo local em vez de para um mı́nimo global. Isto implica que um bom

registro inicial precisa ser dado como um ponto de partida. Caso contrário, o al-

goritmo pode convergir para um mı́nimo local que seja distante da melhor solução.

Portanto, faz-se necessária uma técnica que forneça um bom registro inicial.

1.3.4 Integração e Aquisição de Dados de Reflexão

O terceiro passo na reconstrução 3D é a integração. Tipicamente, o registro de

imagens de profundidade obtidas a partir de posições adjacentes contém superfı́cies

sobrepostas. A integração das imagens registradas tem o objetivo de obter um único

modelo de superfı́cie conectado.

O passo final na reconstrução 3D é a aquisição de dados de reflexão. A fim de

obter uma visualização foto-realı́stica, o quarto e último passo adquire proprieda-

des de reflexão da superfı́cie do objeto. Esta informação é adicionada ao modelo

geométrico.

Todos as etapas que constituı́ram o trabalho desenvolvido são ilustradas na Fi-
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Figura 1.4 Etapas que constituı́ram o trabalho. As etapas consistiram na cap-
tura, segmentação, rastreamento, registro e integração.

captura segmentação rastreamento

registro integração

gura 1.4. Já na Figura 1.5 é mostrado um fluxograma que representa todos os passos

que este trabalho seguiu como sendo um projeto tı́pico de visão computacional.

SEÇÃO 1.4

Breve Descrição da Metodologia Introduzida

Para fazer a integração dos dados geométricos, primeiramente é preciso detectar

as componentes conexas presentes em uma cena, o que pode ser feito segundo a

distância no eixo das cotas1. Tal necessidade deve-se ao fato de que o casamento

entre todas as componentes conexas (casamento global) é melhor feito quando cada

uma delas é registrada individualmente, uma vez que é eliminada a influência do

movimento relativo entre elas. Neste ponto, qualidade é crucial para a obtenção de

análises e sı́nteses precisas. O sistema de captura 3D deve fornecer essa qualidade

em tempo real tanto para as imagens quanto para a geometria.

1Terceiro eixo no sistema de coordenadas cartesiano, além dos eixos das abscissas e das orde-
nadas
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Figura 1.5 Projeto de visão computacional. Este trabalho seguiu todos os pas-
sos de um projeto tı́pico de visão computacional.

Dado que sistemas de vı́deo 3D geralmente adquirem a textura da cena com

uma resolução maior que a da geometria da mesma, uma abordagem razoável é

usar a textura para melhorar o casamento da geometria. Trata-se de um passo in-

termediário importante e este documento contém o estudo que já foi desenvolvido

nesse sentido.

Com a definição de vı́deo 3D adotada, pode-se enumerar algumas contribuições

pretendidas do presente trabalho bem como alguns passos intermediários que são

necessários para os avanços que vêm sendo feitos. Toda a discussão feita nesta

subseção e posteriormente no Capı́tulo 4 pode ser acompanhada em conjunto com

o fluxograma dado na Figura 1.6 e com as informações fornecidas pela Tabela 1.1.

Os primeiros passos dados no sentido de fazer a integração dos dados po-

dem ser discriminados em três etapas: (1) rastreamento das componentes cone-

xas; (2) identificação de pontos salientes correspondentes; (3) estimação de uma

transformação geométrica para o registro tridimensional das componentes conexas.

Esta seqüência de passos é esquematizada na Figura 1.7.

O rastreamento baseia-se na intersecção existente entre a componente conexa

de interesse e todas as outras presentes no quadro anterior. Logo após, são cal-

culados os pontos salientes na geometria, que seriam os mais importantes para o
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Tabela 1.1 Atividades concluı́das no mestrado. Explicação mais detalhada
sobre as atividades apresentadas no fluxograma da Figura 1.6.

identificação das CCs

O código desta parte da aplicação foi totalmente
desenvolvido no IMPA. Envolve a construção
de um grafo de conexão de pontos 3D e leva em
consideração a distância entre os mesmos.

rastreamento das CCs

Leva em conta a intersecção de CCs correspon-
dentes em quadros subseqüentes. Trata de diver-
sos casos particulares, como união e divisão de
CCs, surgimento, desaparecimento, movimento e
mudança de forma das mesmas.

cálculo da
transformação afim ba-
seada na textura

A textura é usada para adaptar a geometria do
quadro t em relação ao quadro t− 1.

aplicação da
transformação afim cal-
culada nos dados da
geometria

A alta resolução apresentada pela textura traz van-
tagens ao cálculo da correspondência entre dois
quadros.

interpolação da geome-
tria do quadro t

A interpolação é feita para uma maior fidelidade
às informações.

identificação de pontos
salientes na geometria
do quadro t

São tomados como pontos salientes os conjuntos
de pontos máximo e mı́nimo locais ao longo de
cada faixa de luz.

identificação dos pon-
tos correspondentes no
quadro t− 1

Devido ao alinhamento por correlação, geralmente
este passo exige uma interpolação dos dados de
geometria.

registro das nuvens de
pontos correspondentes
nos quadros t − 1 e t
usando o ICP

Com todo o procedimento descrito acima, o regis-
tro é menos influenciado pela tendência definida
pelas linhas retas que caracterizam a geometria na
imagem de profundidade.
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Figura 1.6 Fluxograma das atividades concluı́das no mestrado. Este esquema
permite identificar toda a seqüência de execução dos algoritmos desenvolvidos
durante o mestrado.
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registro dos dados. Também são calculados, por meio de interpolação, os pontos

salientes do quadro anterior, caracterizando a segunda etapa. Finalmente, a terceira

etapa consiste em estimar uma transformação geométrica que melhor aproxime a

nuvem de pontos de uma componente conexa com a nuvem de pontos de sua cor-

respondente no quadro antecessor, fazendo assim o registro.

Uma vez que as nuvens de pontos estejam registradas, é gerada uma malha para

cada uma delas. Para tanto, utiliza-se uma biblioteca de malhas dinâmicas baseada

em operadores estelares.

De posse de tais malhas, podemos por fim fazer a integração das mesmas,

tomando-as duas a duas e gerando uma malha final que acomode melhor as compo-

nentes conexas casadas. Este é um tópico que pretende-se abordar na continuação

deste trabalho.

A tarefa de atualização do modelo 3D da cena conforme novos quadros do

vı́deo são processados constitui um tópico de pesquisa complexo e desafiador. Di-

ficuldades surgem com a presença de ruı́do nos dados (especialmente na geometria
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Figura 1.7 Visão geral do esquema proposto. Rastreamento e casamento de
componentes conexas em um vı́deo 3D.

das bordas das componentes conexas), grande movimentação relativa entre as com-

ponentes conexas e, principalmente, o caráter móvel e maleável dos objetos, caráter

este que é comum de ocorrer, já que estamos lidando com vı́deo real.

Este trabalho é fruto de uma colaboração com o Instituto Nacional de Ma-

temática Pura e Aplicada (IMPA), estando inserido em um projeto mais amplo cha-

mado Vı́deo 4D, o qual define o conceito como sendo um vı́deo 3D composto de

objetos genéricos que sofrem alterações com o passar do tempo.
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SEÇÃO 1.5

Objetivos

O objetivo original deste trabalho é a integração de dados de geometria adquiridos

a partir de um sistema de vı́deo 3D a fim de obter um modelo tridimensional dos

objetos presentes na cena. Mais especificamente, a concentração deste trabalho está

no tratamento das componentes conexas, a fim de obter um casamento global mais

preciso obtido a partir do registro individual de cada componente, fazendo uso da

informação de geometria e de textura.

SEÇÃO 1.6

Organização do Texto

Este documento está organizado da seguinte forma: inicialmente, o Capı́tulo 2 re-

visa um pouco da literatura relevante a fim de contextualizar o presente trabalho.

O Capı́tulo 3 versa sobre a plataforma de vı́deo 3D existente no IMPA, de onde

originam-se os dados com que lidamos. A estrutura proposta para os procedimen-

tos de rastreamento e casamento de CCs presentes em uma cena é apresentada no

Capı́tulo 4. O Capı́tulo 5 mostra alguns resultados experimentais que corroboram

nossa abordagem. Por fim, esta dissertação é concluı́da no Capı́tulo 6, com uma dis-

cussão sobre o trabalho desenvolvido e alguns comentários sobre os futuros passos.

O Apêndice A fornece informações acerca de alguns parâmetros importantes no

código fonte bem como cálculos úteis para alocação de memória para visualização

dos dados.





2
Revisão Bibliográfica

EM GERAL, métodos de aquisição 3D em visão computacional dependem

fortemente de correspondência e calibração. A calibração pode ser ne-

cessária entre as câmeras que funcionam como dispositivos de aquisição

ou entre câmeras e projetores. Estes métodos podem ser classificados baseando-se

no tipo de dados de entrada usados e na forma como a correspondência é obtida.

A escolha mais usada para aquisição 3D costuma ser um sistema baseado num

par de câmeras e o uso de métodos estéreo passivos. No entanto, estéreo geral com-

pleto é um problema inverso mal-posto, sendo portanto muito difı́cil de resolver—e

as requisições de tempo real tornam as coisas ainda piores. Grande parte dos al-

goritmos propostos não pode ser executada em tempo real desprovidos de algum

tipo de aceleração por hardware . Neste contexto, uma nova tendência tem sido

tirar vantagem de GPUs (unidades de processamento gráfico, do inglês Graphical

Processing Units) programáveis [Huang et al., 2003]. Outra opção é usar múltiplas

câmeras fixas e fazer uma análise da cena para obter a decomposição da mesma

em frente e fundo. Esta é a base para métodos de casco visual e fotográfico [Gross

et al., 2003; Matusik et al., 2000].

Uma alternativa a algoritmos estéreo passivos é um sistema baseado em um

conjunto de câmera e projetor e em estéreo ativo. Esta opção tem a vantagem de

usar algoritmos para estéreo restrito, que são mais simples e robustos, mas que pre-

cisam que um padrão de luz seja projetado sobre a cena. Trabalhos recentes nesta

área investigam diferentes configurações de câmeras e projetores [Huang et al.,

2003; Zhang et al., 2004]. Algumas abordagens que seguem esta linha de pesquisa

17
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usam padrões coloridos visı́veis de um projetor [Zhang et al., 2004], um conjunto

de fontes esparsas de laser [Popescu et al., 2004] ou até mesmo padrões invisı́veis

de infravermelho [Frueh & Zakhor, 2005].

O sistema de vı́deo 3D usado neste trabalho [Vieira et al., 2005] é baseado

em um par câmera/projetor, sendo estéreo ativo. O hardware é construı́do com

equipamento comumente encontrado no mercado, o que traz muitas vantagens, tais

como uma ótima relação custo-benefı́cio e compatibilidade. Não obstante, como

veremos mais adiante, o código de cores estéreo ativo é simples e eficaz.

Para o registro de imagens range obtidas a partir de diferentes pontos de obser-

vação [Silva et al., 2003] é utilizado o algoritmo ICP. Uma breve discussão sobre o

ICP é feita na Seção 2.3.

Uma ótima referência para consulta sobre visão computacional 3D é o livro de

Klette et al., Computer Vision—Three Dimensional Data from Images , de 2001. Já

para assuntos referentes às técnicas de luz estruturada para resolução do problema

da correspondência, vale a pena consultar o artigo de Batlle et al., Recent Progress

in Coded Structured Light as a Technique to Solve the Correspondence Problem: A

Survey, de 1998. Grande parte desta revisão baseia-se principalmente nestas duas

fontes.

SEÇÃO 2.1

Visão Computacional: Dados Tridimensionais a partir de
Imagens

A reconstrução de superfı́cies de objetos é uma matéria especial na área de visão

computacional. Esta matéria preocupa-se com a recuperação das formas de objetos

ou com a recuperação da distância entre a câmera e os objetos em uma cena. Os da-

dos capturados por uma ou mais câmeras constituem a informação inicial. Possı́veis

áreas de aplicação da recuperação de formas são a modelagem por computador de

objetos tridimensionais (e.g., arquitetura, engenharia mecânica, cirurgia), a medida

de distâncias ou a estimação grosseira da posição de obstáculos (e.g., controle vei-

cular, robótica), a inspeção de superfı́cies (e.g., controle de qualidade), estimação

aproximada ou exata da localização de objetos tridimensionais (e.g., montagem

automatizada) ou a localização rápida de obstáculos sem a necessidade de um re-
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conhecimento (e.g., navegação).

O processo de reconstrução de formas de objetos tridimensionais geralmente

também contém procedimentos de processamento de imagens (filtragem, restau-

ração e realçamento, dentre outros) ou análise de padrões (detecção de bordas,

segmentação de figuras, identificação de caracterı́sticas, etc.).

Duas câmeras com um alinhamento coplanar ideal em relação a cada uma são

usadas como um exemplo introdutório para a tarefa de determinar a posição de

alguns pontos da superfı́cie.

2.1.1 Reconstrução de Formas

Em visão computacional, a reconstrução de formas de objetos tridimensionais ba-

seia-se em dados visuais. Estes dados são obtidos por sensores visuais (uma ou

mais câmeras), os quais reproduzem uma cena estática ou dinâmica. Em uma cena

estática não ocorrem movimentos do objeto no intervalo de tempo de captura das

imagens tampouco mudanças na iluminação ou nos parâmetros das câmeras. Para

uma cena dinâmica tais mudanças ou movimentos são possı́veis durante este in-

tervalo de tempo. Como um exemplo, durante o intervalo de tempo da captura

de uma foto de uma cena dinâmica, a(s) câmera(s) pode(m) ser fixada(s) espaci-

almente e seus parâmetros intrı́nsecos (e.g., a distância focal) podem ser alterados

(e.g., controlados por computador). Se um movimento da câmera não pode ser

especificado, então este tipo de captura também é conhecido como aquisição de

imagem dinâmica.

SEÇÃO 2.2

Luz Estruturada e o Problema da Correspondência

Quando necessita-se da informação tridimensional de uma determinada superfı́cie,

é preciso escolher entre um método passivo ou ativo. O método passivo mais am-

plamente conhecido é a visão estéreo, a qual pode ser obtida segundo dois modos

diferentes. No primeiro deles, move-se um sensor óptico de modo que fiquem

conhecidas posições relativas na cena. No segundo modo, dois ou mais sensores

ópticos são previamente fixados em posições conhecidas. A superfı́cie a ser me-

dida é projetada no plano de imagem de cada sensor através de cada ponto focal.
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As coordenadas 3D de um ponto de um objeto podem ser obtidas por trigonometria

a partir de projeções conhecidas de um outro ponto e também a partir da relação

entre os sensores ópticos. Mas para tanto tem-se que saber, com precisão, para cada

ponto do objeto, suas projeções nos planos de imagem de cada sensor óptico. Na

verdade, para obter as coordenadas 3D de um dado ponto a partir de n projeções da-

das (uma para cada sensor), estas projeções devem ser necessariamente do mesmo

ponto do objeto. Esse problema é conhecido como o da correspondência.

O problema da correspondência pode ser consideravelmente minimizado por

um método ativo. Um dos métodos ativos mais amplamente usados é baseado na

projeção de luz estruturada. Geralmente, apenas uma câmera é usada para capturar

a imagem da projeção de um determinado padrão sobre a superfı́cie a ser medida.

A informação 3D manifesta-se nas deformações aparentes da imagem capturada

do padrão a partir do qual foi projetado. Por meio da análise de tais deformações,

pode-se obter informação sobre a posição, a orientação e a textura da superfı́cie

sobre a qual o padrão está sendo projetado. A análise 3D também pode ser muito

facilitada usando um código de luz estruturada. Esta técnica permite que se saiba,

para cada ponto amostrado, seu ponto original no plano emitido pelo projetor. As-

sim, o problema da correspondência pode ser diretamente resolvido, de forma que

não é necessário usar restrições geométricas para tanto.

2.2.1 Visão Estéreo

Um sistema de visão estereoscópica bem conhecido consiste em um sensor óptico

(ou câmera), o qual pode ser movido de modo que suas posições relativas sejam co-

nhecidas a qualquer momento. Um outro sistema estereoscópico também comum

é formado por dois ou mais sensores que mantêm sempre as mesmas conhecidas

posições relativas a cada um. Se mais de um sensor for usado, supõe-se que to-

dos sejam idênticos e que cada um possa ser modelado como uma câmera ideal,

freqüentemente chamado de modelo pinhole .

Na prática, uma câmera não funciona como um modelo pinhole uma vez que

a imagem é obtida por um conjunto de lentes. Ao contrário do modelo pinhole , as

distâncias entre os centros das lentes e o plano da imagem não são constantes e não

equivalem à distância focal; certamente, este sistema é um pouco difı́cil para ser



2.2. LUZ ESTRUTURADA E O PROBLEMA DA . . . 21

Figura 2.1 Sistema estereoscópico. Um sistema estereoscópico genérico for-
mado pela relação entre dois sensores ópticos.

modelado. Mesmo para objetos a serem medidos localizados a grandes distâncias

em relação à distância focal, pode-se assumir que a distância entre os centros das

lentes e o plano de imagem é constante para qualquer projeção.

Nas discussões que se seguem, assume-se um sistema estereoscópico genérico

formado pela relação entre duas câmeras, como mostrado na Figura 2.1. Em tal

modelo, define-se um sistema de coordenadas geral com origem O = O1 e veto-

res de coordenadas (x, y, z) iguais a (x1, y1, z1), respectivamente. Supõe-se que

sensores ópticos podem ser modelados segundo um modelo pinhole , com um eixo

óptico que coincide com o eixo z1 e um ponto focal F1 localizado a uma distância

f1 da origem ao longo do mesmo eixo. Ademais, assume-se que o plano de imagem

π1, com centro O1, localiza-se no plano de imagem x1y1. Certamente a segunda

câmera possui as mesmas propriedades que a primeira, com um sistema de coor-

denadas (x2, y2, z2) e origem O2, no qual z2 coincide com seu eixo óptico, uma

distância focal f2 ao longo do eixo z2 e um plano de imagem π2 que fica no plano

de imagem x2y2. Este segundo sistema de coordenadas pode ser relacionado ao
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primeiro usando 
x2

y2

z2

 = R


x1

y1

z1

+ T, (2.1)

em que R é uma matriz ortonormal 3× 3, a qual descreve a rotação, e T é um vetor

que descreve a translação do sistema de coordenadas O2 em relação ao O1.

Seja um ponto P0 de um objeto no espaço 3D, o qual possui uma projeção

P1 no plano de imagens π1, em que as coordenadas de P0 com relação a O1 são

(xP0 , yP0 , zP0) e as coordenadas de P1 com relação a O1 são (xP1 , yP1 , 0). Então

a projeção P1, que corresponde ao ponto P0 do objeto, deve ser feita através do

ponto focal, de modo que

P1 = F1 + α(P0 − F1) (2.2)

a qual pode ser expressa usando uma relação entre matrizes, como
xP1

yP1

0

 =


0

0

f1

+ α


xP0

yP0

zP0 − f1

 . (2.3)

Portanto, os dois sistemas de coordenadas podem ser relacionados como a seguir:

xP0

xP1

=
yP0

yP1

=
f1 − zP0

f1
. (2.4)

Seja agora uma segunda projeção de P0 no plano de imagem π2, chamada P2,

com coordenadas (xP2 , yP2 , 0) em relação a O2. Se as coordenadas (x′P0
, y′P0

, z′P0
)

expressam P0 em relação a O2, ambos os sistemas de coordenadas podem ser rela-

cionados como se segue:

x′P0

xP2

=
y′P0

yP2

=
f2 − z′P0

f2
. (2.5)

Assim, se supusermos que P0 é um ponto de um objeto, as fórmulas (2.1), (2.4) e

(2.5) podem ser usadas para obter as posições (xP0 , yP0 , zP0) ou (x′P0
, y′P0

, z′P0
) a
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partir das projeções P1 e P2. Obviamente, antes do cálculo das coordenadas de P0,

o mais importante é garantir que P1 e P2 sejam projeções do mesmo ponto P0 do

objeto.

Escolhe-se um ponto imagem P1 em π1 como sendo a projeção de um ponto

objeto P0 ao longo da linha l definida por F1 e P0. Como P0 pode ser localizado

em qualquer ponto na linha epipolar l, não há uma posição única de P2 em π2 se

deseja-se apenas aplicar restrições geométricas. No entanto, pode-se afirmar que

a projeção P2 em π2 deve situar-se no segmento formado pela intersecção entre o

plano definido pelos pontos F1, F2 e P1 e o plano de imagem π2. Esta restrição é

conhecida como epipolar.

Se o ponto de projeção P1 em π1 for conhecido, a restrição epipolar permite

encontrar o ponto de projeção P2 em π2 em apenas uma direção. Claro, não se

pode saber se a projeção de P0 foi amostrada no plano de imagem π2. Ela pode

sofrer oclusão pela superfı́cie de qualquer outro objeto da cena ou pode ser pro-

jetada fora do alcance da câmera. A relação entre as duas projeções é conhecida

como o problema da correspondência, um dos tópicos mais interessantes na visão

estéreo [Batlle et al., 1998].

2.2.2 Luz Estruturada

A solução matemática para o problema da correspondência pode ser simplificada

deixando de lado métodos passivos, como o estéreo, e partindo para um método

ativo baseado no conceito de luz estruturada [Hu & Stockman, 1989a; Sá et al.,

2002]. Neste método, a segunda câmera estéreo é substituı́da por uma fonte de luz,

a qual projeta um padrão de luz conhecido na cena a ser medida. Uma única câmera

captura a cena iluminada. A informação 3D requisitada pode ser obtida por meio

da análise das deformações do padrão capturado em relação ao projetado. Certa-

mente algumas correspondências entre o padrão projetado e o capturado devem ser

resolvidas.

Se um único ponto de luz ou uma linha estreita é projetada na cena, então

não há problema de correspondência a ser resolvido, mas toda a cena deve ser es-

caneada para a obtenção do mapa 3D. Shirai & Suwa, em 1971, propuseram a

projeção de uma linha estreita para reconhecer objetos poliédricos. Em 1973, Agin
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& Binford generalizaram esta idéia para reconhecer objetos curvilı́neos. Dois anos

depois, Popplestone et al. propuseram um sistema mais geral que reconhece tanto

objetos poliédricos como curvilı́neos. Em 1986, Yamamoto et al. propuseram um

sistema de iluminação de meio-plano em vez de uma linha estreita. Na verdade,

binarizar a imagem de uma cena iluminada por um padrão de meio-plano corres-

ponde à detecção das bordas entre a área iluminada e a obscura. Recentemente,

alguns sistemas para a obtenção de mapas 3D de uma cena foram apresentados. Os

sistemas mais comuns são similares ao método de alta velocidade apresentado por

Ozeki et al. [1986] e ao método a taxa de vı́deo apresentado por Yokoyama et al.

[1994]. Há também autores, como Sato et al. [1982], que projetaram duas linhas

estreitas com orientações e posições diferentes no sistema de coordenadas 3D. De

modo similar, Kemmotsu & Kanade [1992, 1995] optaram por projetar três linhas

na cena a ser medida.

Com o intuito de melhorar a precisão do sistema, uma forma alternativa é a

projeção de uma grade de pontos ou linhas na cena a fim de cobrir completamente

a área de captura da câmera. Asada et al. [1986, 1988] e Asada & Tsuji [1985] pro-

puseram o uso de um padrão formado por um conjunto de faixas de linhas verticais,

paralelas e eqüidistantes. Wang [1991], Wang & Liang [1989] e Wang et al. [1987]

estenderam a idéia de Asada com a projeção seqüencial de dois padrões de faixas

ortogonais. Além disso, com o objetivo de obter propriedades de superfı́cies 3D,

Hu et al. [1986], Hu & Stockman [1989a], Stockman & Hu [1986] e Shrikhande

& Stockman [1989] propuseram a largamente conhecida projeção de uma grade.

Outros autores também usam a informação fornecida por uma imagem de intensi-

dade para obter, com uma maior precisão, as bordas da cena [Hoshino et al., 1990;

Hu & Stockman, 1989b; Ikeuchi & Sato, 1991; Vemuri & Aggarwal, 1986; Wang

& Cheng, 1992]. Assim, um problema de correspondência mais fácil deve ser re-

solvido, no qual deve-se identificar, para cada ponto do padrão capturado, o ponto

correspondente do padrão projetado.

Todos estes métodos permitem encontrar informação 3D a partir de propagação

da restrição geométrica e algumas delas são um tanto limitadas para as superfı́cies

a serem medidas com descontinuidades na profundidade.

O problema da correspondência pode ser diretamente resolvido por meio da

codificação do padrão projetado [Faugeras & Toscani, 1986] de modo que cada
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ponto de luz projetado carrega alguma informação. Quando o ponto é projetado

em π1, esta informação pode ser usada para determinar suas coordenadas em π2, a

partir de onde ele foi emitido.

Na seqüência, toda a base matemática usada para obter informação 3D de pro-

fundidade de uma cena a ser medida é apresentada. As equações formuladas foram

adaptadas para a projeção de uma imagem e a captura de outra, mas conforme

pode ser visto, não há muita diferença da triangulação usada em um sistema este-

reoscópico.

2.2.3 Mensuração de Superfı́cies

Princı́pio Geral

Para entender o princı́pio de medida de superfı́cies, considera-se útil explicar a base

matemática usada para obter informação 3D a partir de triangulação. Para maiores

detalhes, o leitor pode consultar as referências Haralick & Shapiro [1982], Hall

et al. [1982] e Faugeras [1993].

Considere um sistema de coordenadas global O localizado no centro da ima-

gem capturada, como mostrado na Figura 2.2. O ponto focal do sistema da ima-

gem capturada está localizado em F1 = (0, 0, f1)T . Logo, dado um ponto ob-

jeto P0 = (xP0 , yP0 , zP0)T , o ponto correspondente no plano de imagem, P1 =
(xP1 , yP1 , 0)T , precisa estar na linha que começa em P0 e passa por F1, de modo

que

P1 = F1 + α(P0 − F1), (2.6)

a qual pode ser expressa em forma matricial como:
xP1

yP1

0

 =


0

0

f1

+ α


xP0

yP0

zP0 − f1

 . (2.7)

Assuma um segundo plano de imagem, como mostrado na Figura 2.2. Além

disso, assuma que a origem deste segundo sistema de coordenadas possui a mesma

orientação que o primeiro e que também está centrado com relação ao plano de
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Figura 2.2 Sistema de mensuração usado em luz estruturada.

imagem. Assim, com relação a O, ele se localiza em

O2 =


x2

y2

z2

 . (2.8)

Suponha que o ponto focal, com relação a O2, esteja localizado na posição

F2 =


0

0

f2

 . (2.9)

Em relação ao sistema de coordenadas global O, F2 está localizado em

F2 =


x2

y2

z2 + f2

 . (2.10)
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Assim, se puder ser suposto que o ponto capturado no primeiro plano de ima-

gem foi projetado pelo segundo sistema de imageamento, o ponto imagem P2 =
(xP2 , yP2 , 0)T com relação ao sistema de coordenadas global pode ser expresso

como

P2 =


x2

y2

z2

+


xP2

yP2

0

 =


x2 + xP2

y2 + yP2

z2

 . (2.11)

Uma vez que o mesmo ponto objeto é considerado, tem-se:

P2 = F2 + β(P0 − F2) (2.12)
x2 + xP2

y2 + yP2

z2

 =


x2

y2

z2 + f2

+ β


xP0 − x2

yP0 − y2

zP0 − z2 − f2

 . (2.13)

Logo, sumarizando, das equações (2.7) e (2.13) obtém-se:

xP0 =
f1 − zP0

f1
xP1 , (2.14)

yP0 =
f1 − zP0

f1
yP1 , (2.15)

xP0 = x2 +
f2 + z2 − zP0

f2
xP2 e (2.16)

yP0 = y2 +
f2 + z2 − zP0

f2
yP2 . (2.17)

Portanto, igualando a primeira com a terceira e a segunda com a quarta equa-

ções da seqüência acima, tem-se:

f1 − zP0

f1
xP1 = x2 +

f2 + z2 − zP0

f2
xP2 e (2.18)

f1 − zP0

f1
yP1 = y2 +

f2 + z2 − zP0

f2
yP2 . (2.19)
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Estas últimas, quando simplificadas, fornecem

zP0 =
f1f2

f1xP2 − f2xP1

(
x2 + xP2 − xP1 +

z2xP2

f2

)
e (2.20)

zP0 =
f1f2

f1yP2 − f2yP1

(
y2 + yP2 − yP1 +

z2yP2

f2

)
. (2.21)

Em resumo, note que zP0 , e conseqüentemente xP0 e yP0 , pode ser calculado

dadas as coordenadas (xP1 , yP1) de seu ponto imagem na imagem capturada e as

coordenadas (xP2 , yP2) no sistema de imagem projetado. Evidentemente, f1, f2,

x2, y2 e z2 devem ser previamente determinados no processo de calibração.

Note que zP0 pode ser obtido somente conhecendo-se a coordenada xP2 ou

a coordenada yP2 . Esta dedução é muito importante quando a luz de projeção é

codificada para obter diretamente as coordenadas de P2 que corresponde ao ponto

capturado P1. A técnica de projeção codificada será discutida com mais detalhes.

Se a orientação de ambos os planos de imagem não for a mesma, então uma

matriz de rotação deve ser incluı́da com o vetor de translação descrito de modo

que uma nova matriz M, a qual descreve a rotação e a translação do sistema de

coordenadas O2 em relação ao sistema de coordenadas global O, deve ser definida.

A equação (2.22) mostra a representação com relação aO de um determinado ponto

projetado P2 expresso com relação a O2.

P2 = MP2. (2.22)

2.2.4 Codificação do Padrão Projetado

Diversos padrões diferentes têm sido propostos para fazer a correspondência entre

o plano de imagem e a imagem projetada com uma certa precisão. Eles podem ser

classificados como: ponto único, linha reta, grade e matriz de pontos. No entanto, a

fim de resolver o problema da correspondência, muitos desses padrões possuem va-

riados problemas. Para qualquer tipo de objeto e superfı́cie também há o problema

devido à perda de pontos projetados que não têm uma projeção no plano da ima-

gem. Esta caracterı́stica pode dever-se à baixa reflexão da superfı́cie, a uma oclusão

da superfı́cie ou simplesmente porque alguns pontos são refletidos fora do escopo
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da câmera. Todos esses problemas podem ser resolvidos se o padrão projetado for

convenientemente codificado, de modo que a luz projetada carregue informação

sobre o ponto (xP2 , yP2) a partir do qual foi emitido.

Na seqüência, algumas classificações de padrões de luz estruturada codificada

são apresentadas. As diferentes técnicas que codificam o padrão estruturado so-

freram três classificações. Levando em conta somente a dependência temporal, o

padrão pode ser classificado em:

Estático: O padrão é limitado a cenas estáticas com objetos sem movimento. Isto

deve-se sempre à necessidade de se projetar um conjunto de diferentes pa-

drões para obter, de forma codificada, o rótulo para cada coluna (ou linha)

do padrão. Qualquer movimento na cena entre dois quadros de projeção do

padrão sempre produz um erro de correspondência.

Dinâmico: O padrão não é limitado a cenas estáticas. Assim, se os objetos da cena

podem se mover, a coluna ou linha da imagem do projetor deve ser codificada

com uma única projeção de padrão.

Olhando somente para a luz projetada, o padrão pode ser classificado em:

Binário: Qualquer um dos pontos (xP2 , yP2) do padrão pode possuir somente um

de dois possı́veis valores, os quais são codificados como 0 ou 1. Este va-

lor binário geralmente representa opacidade e transparência, a ausência ou

presença da luz projetada no objeto.

Nı́vel de cinza: Cada ponto do padrão pode ter um valor de cinza associado, o qual

representa o nı́vel de transparência (ou opacidade) do ponto em detrimento

da luz projetada. Uma vez que a informação é codificada como um nı́vel

de luz cinza, normalmente são necessários dois passos a fim de se obter a

informação 3D. Primeiramente, tem-se que obter uma imagem da cena ilu-

minada com a mesma intensidade de luz para cada ponto (sem codificação

alguma). Em segundo lugar, precisa-se obter a luz de referência necessária

para cancelar o efeito de reflexão da superfı́cie, o que depende do tipo de

superfı́cie em que a luz é refletida. Esta limitação significa que o padrão

também deve ser classificado como um padrão estático.
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Colorido: Cada ponto do padrão deve ser associado a um valor de matiz. Com

o objetivo de usar a propriedade de constância da cor, os valores de brilho

usados devem ser muito diferentes entre si. A principal meta é obter uma

segmentação eficiente e precisa. Já que o sistema projeta cor na cena, seu

uso é limitado a uma cena neutra em relação a cores, pois objetos coloridos

altamente saturados podem produzir regiões de padrão perdido no passo de

segmentação e posterior decodificação.

Não obstante, uma outra classificação pode ser proposta, a qual classifica o

padrão a partir de sua dependência das descontinuidades presentes na profundidade

da superfı́cie. Portanto, olhando para esta dependência, ele pode ser classificado

como:

Periódico: A codificação é periodicamente repetida ao longo do padrão. Comu-

mente, essa técnica é usada para reduzir o número de bits que codifica o

padrão, mas produz uma limitação na descontinuidade da profundidade, a

qual não pode ser maior que a metade do comprimento do perı́odo.

Absoluto: Cada coluna ou linha do padrão projetado possui uma codificação úni-

ca. Assim, não há qualquer dependência de descontinuidade da profundi-

dade.

2.2.5 Conclusões

A precisão da mensuração de superfı́cie depende altamente do sistema de visão

usado. É amplamente conhecido que um sistema de visão baseado em estereos-

copia é útil para medir superfı́cies com bordas bem definidas. Um algoritmo para

reconhecer pontos singulares pode ser usado para resolver o problema da corres-

pondência entre pontos em ambos os planos de imagem. Mas o sistema de este-

reoscopia torna-se um tanto ineficiente para medir superfı́cies contı́nuas, nas quais

não há muitos pontos de referência. Também há diversos problemas em superfı́cies

com textura ou com muitas descontinuidades. Nesses ambientes, a abundância de

pontos de referência pode produzir erros de casamento. Em tais casos, um sistema

ativo baseado no conceito de luz estruturada é útil.
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Em luz estruturada, uma correspondência entre o padrão capturado, amostrado

pela câmera, e o padrão projetado na cena deve ser determinada. Resolver o pro-

blema de correspondência pode demandar muito tempo de computação, e às vezes

pode ser contraproducente, usando apenas restrições geométricas entre a câmera

e o projetor. Nos últimos anos, várias técnicas de luz estruturada codificada fo-

ram propostas, de maneira que a luz emitida carrega informação sobre a posição

em relação ao sistema de coordenadas do projetor a partir do qual ela veio. Essa

informação permite resolver a correspondência câmera-projetor diretamente.

Muitos trabalhos tratam de diferentes técnicas para a codificação do padrão

projetado na cena, cada um possuindo suas vantagens e desvantagens. Dentre es-

tes, podemos citar os seguintes métodos: (a) mensuração de cenas dinâmicas, nas

quais somente um padrão pode ser projetado para determinar a correspondência,

e de cenas estáticas, nas quais a projeção seqüencial de diversos padrões é per-

mitida, (b) mensuração de cenas compostas por objetos coloridos altamente satu-

rados, com basicamente apenas padrões binários projetados (baseado na presença

ou ausência de luz emitida); ou a mensuração de cenas com um conteúdo colo-

rido predominantemente neutro, na qual a emissão de cor é permitida para fazer

uma fácil codificação do padrão; superfı́cies especulares ou metálicas também po-

dem ser incluı́das, mas elas sempre levam a um sistema especı́fico [Capson & Eng,

1988; Hata, 1992; Sanderson et al., 1988]. A reflexão da região de um padrão em

outra superfı́cie já iluminada produz uma identificação errônea evidente da imagem

capturada pela câmera; (c) mensuração de cenas com muitas descontinuidades, de

várias profundidades diferentes, nas quais só é permitido uma codificação absoluta.

Então, o padrão projetado é mais complicado e se não se quer reduzir a resolução,

o número de bits deve ser aumentado; ou mensuração de cenas predominantemente

contı́nuas, nas quais padrões periódicos muito simples podem ser projetados, forne-

cendo uma rápida identificação e uma solução de alta velocidade para o problema

da correspondência.

O conhecimento sobre a presença ou ausência de controle sobre a luz de ilu-

minação da cena é outro importante conceito em luz estruturada. Se for conhe-

cido que na cena há somente a luz projetada pelo padrão ou se há qualquer outra

fonte com propriedades conhecidas, então o padrão pode ser bastante simplificado.

Recentemente, algumas novas fontes de luz foram propostas, tais como uma ma-
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triz de pontos que emite um conjunto de luzes pontuais de igual intensidade [Dar-

lin et al., 1996] e uma matriz de blocos de intensidade com 100% de eficiência

da luz [Glückstad, 1995], as quais tornam o processo de segmentação mais fácil.

Também há alguns projetos baseados na integração de matrizes de microlaser para

a projeção de padrões com alta resolução [Nahata & Murdocca, 1996] e outros que

projetam uma matriz de pontos em superfı́cies altamente refletoras e dinâmicas,

como na análise de ondas do mar [Grant et al., 1995].

Contudo, muito trabalho resta a ser feito para obter um sistema de visão gené-

rico que nos permita conseguir uma mensuração instantânea de uma cena desco-

nhecida, obter um mapa 3D a partir dela e então classificar e reconhecer todos os

objetos que formam a cena [Besl & Jain, 1986; Hoffman & Jain, 1987].

SEÇÃO 2.3

O Algoritmo ICP (Iterative Closest Point )

O algoritmo ICP foi introduzido por Besl & McKay [1992] e se tornou a princi-

pal técnica para o registro de conjuntos de dados 3D. O algoritmo recebe dois

conjuntos de dados 3D como entrada. Sejam P e Q dois conjuntos de dados con-

tendo Np e Nq pontos respectivamente. Ou seja, P = {pi}, i = 1, . . . , Np e

Q = {qi}, i = 1, . . . , Nq. O objetivo é calcular uma matriz de rotação R e um

vetor de translação t tais que o conjunto transformado P ′ = RP + t fique bem

alinhado com Q. Segue abaixo um sumário do algoritmo (veja a Figura 2.3 para

uma ilustração do funcionamento do ICP).

¬ Inicialização: k = 0 e Pk = P .

 Cálculo do ponto mais próximo: Para cada ponto em Pk, calcula o ponto

mais próximo em Q. Consequentemente, produz um conjunto de pontos mais

próximos C = {ci}, i = 1, . . . , Np em que C ⊂ Q e ci é o ponto mais próximo

a pi.
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Figura 2.3 Ilustração do algoritmo ICP.

® Cálculo do registro: Dado o conjunto de pontos mais próximos C, a função

objetivo de quadrados médios a ser minimizada é:

f(R, t) =
1
Np

Np∑
i=1

||ci −Rpi − t||2

Note que pi é um ponto do conjunto original P , não de Pk. Portanto, o registro

calculado aplica-se ao conjunto de dados originais P ao passo que os pontos

mais próximos são calculados usando Pk.

¯ Aplicação do registro: Pk+1 = RP + t.

° Se a precisão desejada para o registro for alcançada: Finalize a iteração.

Senão: k = k + 1. Repita os passos 2–5.
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Figura 2.4 Vantagem do algoritmo de Chen e Medioni. (a) Resultado do
método de correspondência do ICP original na presença de ruı́do e outlier. (b)
Uma vez que o algoritmo de Chen e Medioni usa pontos de controle em áreas su-
aves e suas direções normais, ele é menos sensı́vel a ruı́dos e outliers.

2.3.1 Variantes do ICP

Desde a introdução do algoritmo ICP, várias modificações foram desenvolvidas a

fim de melhorar sua performance.

Chen & Medioni [1992] desenvolveram um algoritmo similar ao mesmo tempo.

A principal diferença é a estratégia para seleção de ponto e para encontrar a corres-

pondência entre dois conjuntos de dados. O algoritmo primeiro seleciona pontos

iniciais em uma grade regular e calcula a curvatura local destes pontos. Somente

são selecionados pontos em áreas suaves, os quais eles chamam de pontos de con-

trole. Seu método de seleção de ponto visa a economia de tempo de computação e a

obtenção de direções normais confiáveis para os pontos de controle. Dados os pon-

tos de controle de um conjunto de dados, o algoritmo encontra a correspondência

por meio do cálculo da intersecção da linha que passa pelo ponto de controle na

direção de sua normal e a superfı́cie do outro conjunto de dados. Embora os au-

tores não tenham mencionado em seu artigo, uma outra vantagem deste método é

que a correspondência é menos sensı́vel a ruı́dos e outliers. Conforme ilustrado na

Figura 2.4, o método de correspondência do ICP original pode selecionar outliers

no conjunto de dados Q como pontos correspondentes, uma vez que a distância é

a única restrição. No entanto, o método de Chen e Medioni é menos sensı́vel a

ruı́dos, já que as direções normais dos pontos de controle em P são confiáveis e o

ruı́do em Q não possui efeito na busca pela correspondência.
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2.3.2 Registro Inicial e Registro Multivisão

Registro Inicial

Dados dois conjuntos de dados para registrar, o algoritmo ICP converge para di-

ferentes mı́nimos locais dependendo das posições iniciais dos conjuntos de dados.

Portanto, não é garantido que o algoritmo ICP convergirá para o mı́nimo global

desejado e a única forma de assegurar o mı́nimo global é encontrando o mı́nimo de

todos os mı́nimos locais. Esta é uma limitação fundamental do ICP, o que requer

um bom registro inicial como ponto de partida para maximizar a probabilidade de

convergência para o registro correto.

Conforme mencionado antes, pode-se providenciar registros iniciais por meio

de um sistema de rastreamento que forneça as posições relativas de cada ponto de

varredura. Uma outra opção é o fornecimento de registros iniciais manualmente por

interação humana. Alguns pesquisadores propuseram outras técnicas para determi-

nar registros iniciais [Chen et al., 1998; Faugeras & Hebert, 1986; Hebert et al.,

1995; Johnson & Hebert, 1997], mas foi relatado [Pulli, 1999] que tais métodos

não funcionam de modo confiável para dados arbitrários.

Registro Multivisão

Embora as técnicas vistas até este ponto somente lidem com registro pareado, elas

podem ser facilmente estendidas para registro multivisão, registrando múltiplas

imagens range enquanto minimiza o erro de registro entre todos os pares possı́veis.

Uma forma simples e óbvia é executar, seqüenciamente, um registro pareado para

cada duas imagens range vizinhas. Esta abordagem, porém, acumula os erros de

cada registro, o que pode resultar num grande erro entre a primeira e a última ima-

gem range.

Chen e Medioni foram os primeiros a tratar as questões do registro multivisão.

Seu registro multivisão possui os seguintes passos: primeiramente, um registro pa-

reado entre duas imagens vizinhas é feito. O dado registrado resultante é chamado

de metavisão. Então, um outro registro, entre uma nova imagem range ainda não

registrada e a metavisão é realizado e os novos dados são adicionados à metavisão

após o registro. Este processo é repetido até que todas as imagens range sejam



36 CAPÍTULO 2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

registradas.

SEÇÃO 2.4

Biblioteca de Malha Dinâmica Adaptativa baseada em
Operadores Estelares

Na conclusão deste trabalho, será usada uma biblioteca de malhas criada pelo pro-

fessor Luiz Velho [Velho, 2004, 2006] chamada A48. Tal biblioteca mantém uma

triangulação uniforme de superfı́cies que variam com o tempo. O usuário fornece

uma malha inicial, um procedimento de amostragem da superfı́cie e um conjunto

de critérios de adaptação. Conforme a superfı́cie sofre alterações com o tempo, a

malha é automaticamente modificada, a fim de manter-se segundo as caracterı́sticas

definidas pelo usuário. A representação da malha é baseada em uma estrutura de

dados conhecida por meia-aresta, desprovida de qualquer requisito extra para ar-

mazenamento. A malha possui uma estrutura subjacente de multiresolução semi-

regular. Além disso, a especificação das caracterı́sticas da malha desejada pode ser

baseada em regras de adaptação muito gerais. Este esquema facilita o desenvolvi-

mento de aplicações gráficas que manipulam superfı́cies trianguladas.

2.4.1 Visão Geral

Malhas poligonais são indiscutivelmente a representação mais comum para su-

perfı́cies em modelagem geométrica e computação gráfica.

Em muitas aplicações, a superfı́cie é dinâmica e muda sua forma com o passar

do tempo. Isso abrange um grande número de problemas, da animação de corpos

deformáveis à multiescala progressiva para transmissão e visualização. Há outras

aplicações em que a forma da superfı́cie é fixa, mas a discretização da mesma

deve ser alterada por razões computacionais. Isto ocorre, por exemplo, no caso de

simulações de elemento finito (FEM, do inglês Finite Element Simulations) com

corpos rı́gidos.

Nas situações descritas acima, a aplicação idealmente deveria estar preocupada

com a resolução do problema em mãos, usando uma representação de malha so-

mente como um meio de executar cálculos.
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Na prática, no entanto, é muito comum que uma parte significativa do esforço

no desenvolvimento de tais aplicações deva-se à tarefa de manutenção da repre-

sentação da malha. Pior ainda, às vezes é difı́cil separar partes da implementação

relacionadas ao domı́nio principal do problema em questão de partes relacionadas

à infraestrutura da malha, tornando o código menos portável e propenso a erros.

A fim de superar estes inconvenientes, é desejável possuir uma biblioteca de

malha que possa encapsular toda a funcionalidade para o suporte à representação

de malhas dinâmicas. A implementação deve ser robusta, computacionalmente

eficiente e econômica em termos de espaço de memória. Não obstante, a API deve

ser simples e fornecer o nı́vel correto de abstração.

Esta subseção apresenta um esquema simples para criação e manutenção da

representação de uma malha de superfı́cies que variam com o passar do tempo e

que trata de todos os requisitos mencionados acima. Como um benefı́cio adicional,

a representação da malha possui uma estrutura subjacente de multiresolução semi-

regular, a qual pode ser explorada de diversas formas. A presente descrição baseia-

se no artigo em que a biblioteca A48 foi apresentada [Velho, 2004].

Mais especificamente, as caracterı́sticas relevantes deste programa são:

+ Uma biblioteca de malha dinâmica adaptativa simples baseada na meia-aresta,

uma estrutura de dados topológica padrão. A implementação desta nova funcio-

nalidade de multiresolução adaptativa não requer nenhum armazenamento extra

na representação. Também, uma vez que a meia-aresta é largamente adotada, é

fácil incorporar a biblioteca em muitas aplicações.

+ Uma API mı́nima para criação e adaptação de malhas. Esta interface comple-

menta os tradicionais operadores de consulta topológica e consiste de apenas

poucas funções.

+ Uma estrutura de malhas conforme, que altera dinamicamente sua resolução

baseada em critérios definidos pelo usuário. Isso torna as potencialidades de

adaptação associadas muito gerais e poderosas.

+ Um mecanismo efetivo para o refinamento e a simplificação de malhas semi-

regulares que mantém uma estrutura de multiresolução restrita. Este mecanismo
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é baseado no conceito de uma multi-triangulação binária restrita e na teoria

estelar.

O esquema da biblioteca é baseado em operadores de aresta. Operadores de

aresta são comumente usados devido a suas boas propriedades de adaptação. Por

exemplo, Bowden et al. [1997] empregam um modelo de balão inflável para recons-

truir a superfı́cie a partir de dados volumétricos. Neste modelo, a malha dinâmica é

baseada em refinamento por bisecção de arestas. Kobbelt et al. [2000] propuseram

uma representação multiresolução de formas baseada na suavização da geometria

e malhas dinâmicas que são modificadas pela junção, divisão e inversão de arestas.

Esquemas existentes para malhas dinâmicas geralmente são desenvolvidos no

contexto de aplicações especı́ficas. Diferentemente de muitos trabalhos anteriores,

o esquema da biblioteca A48 é independente da aplicação. Além disso, ela baseia-

se em movimentos estelares nas arestas, os quais têm o poder expressivo para a

implementação de transformações arbitrárias em campos combinatórios [Lickorish,

1999].

A representação de malha dinâmica da biblioteca A48 possui uma estrutura

subjacente de multiresolução. Representações de multiresolução podem ser de-

finidas por meio de operações locais ou globais em uma malha [Garland, 1999].

Com o objetivo de dar suporte à adaptação, a estrutura de dados de multiresolução

deve ser construı́da usando operações locais. Malhas progressivas [Hoppe, 1998]

constituem um exemplo de tal estrutura de dados. Outro exemplo é a malha 4-K

hierárquica [Velho & Gomes, 2000]. Neste tipo de representação, diferentes ma-

lhas podem ser extraı́das dinamicamente a partir da estrutura de dados. Con-

tudo, operações locais precisam ser explicitamente armazenadas. No esquema em

questão, somente a malha corrente é armazenada na representação. Os movimentos

legais que alteram a resolução da malha são definidos implicitamente.

Até onde sabemos, não há nenhuma outra proposta para a representação de uma

malha dinâmica que possua uma estrutura subjacente de multiresolução implı́cita

e que seja independente da aplicação. Apesar disso, há um crescente interesse no

desenvolvimento de bibliotecas de malhas genéricas [Fabri et al., 2000].

O esquema de adaptação usado pela biblioteca A48 é ortogonal à infraestrutura

existente em uma biblioteca de malha geral. Neste sentido, ela complementa tais
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bibliotecas com a funcionalidade adicional de que pode ser implementada no topo

das representações de malha baseadas em arestas, tais como a OpenMesh [Botsch

et al., 2002].





3
Vı́deo 3D

NESTE CAPÍTULO é descrito o sistema de vı́deo 3D em tempo real base-

ado em estéreo ativo desenvolvido no IMPA. Trata-se do sistema que fez

a captura dos dados usados neste trabalho. Combinando equipamento

composto por projetor e câmera no padrão NTSC e um código de cores adequado,

as informações geométricas e fotométricas de uma cena são obtidas de forma ro-

busta a 30 quadros por segundo. A principal motivação para o desenvolvimento

deste sistema foi a criação de uma plataforma que permitisse investigar as questões

que serão propostas pela próxima geração de vı́deo digital e como ela modelará

uma nova mı́dia. Este texto foi baseado em artigos que introduziram a técnica de

vı́deo 3D desenvolvida por pesquisadores do IMPA [Sá et al., 2002; Vieira et al.,

2005].

A Seção 3.1 nos dá uma idéia geral do funcionamento do sistema de vı́deo 3D.

A Seção 3.2 fornece uma visão geral de trabalhos relacionados. Na Seção 3.3 é

apresentado o código de cores (b, s)-BCSL, o qual é a base para a correspondência

ativa entre os espaços das imagens da câmera e do projetor. Os requisitos, a

configuração e a calibração do hardware para usar o código (b, s)-BCSL são apre-

sentados na Seção 3.4. Os detalhes sobre como o fluxo de vı́deo é gerado, capturado

e processado no sistema são dados na Seção 3.5, juntamente com exemplos de fun-

cionamento do sistema. Por fim, um sumário e uma conclusão são fornecidos na

Seção 3.6.

41
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SEÇÃO 3.1

Introdução

O desenvolvimento das primeiras gerações de vı́deo digital foi focado em fun-

damentos tecnológicos, caracterı́sticas do sistema e definição de padrões. Neste

sentido, o resultado foi uma melhora significativa dos aspectos evolucionários, tal

como a resolução das imagens. No entanto, o tipo de dados permaneceu o mesmo—

i.e., informações de cor e som.

A aquisição e manipulação de informação de vı́deo 3D é um tópico chave da

pesquisa recente em visão computacional e computação gráfica [Huang et al., 2003;

Zhang et al., 2004]. Há vários problemas importantes em aberto na área e que a

pesquisa no estado da arte começou a tratar nos últimos tempos.

A próxima geração de vı́deo digital trará verdadeiras inovações revolucionárias

por meio da incorporação de novos tipos de dados à mı́dia. A informação de pro-

fundidade é certamente a candidata mais natural como tipo de dado a ser acrescen-

tado ao vı́deo digital. Ela não só é consoante com o sistema de percepção humano

como também facilita a análise de cenas por computadores, permitindo a extração

de informação a nı́veis mais altos de abstração.

O conteúdo deste capı́tulo é a descrição de uma primeira fase do vı́deo de quarta

geração, um projeto que pretende investigar o próximo formato de vı́deo digital. O

sistema é uma plataforma completa para vı́deo 3D, constituı́do por:

+ dispositivo de aquisição;

+ processamento de dados;

+ módulo de transmissão, e

+ módulo de visualização.

Este sistema gera vı́deo 3D em tempo real a partir de cenas de diversos tipos, in-

cluindo a presença de objetos fixos ou móveis, rı́gidos ou maleáveis, constituı́dos

por diversos tipos de materiais, com cores e texturas variadas, etc.

O dispositivo de aquisição emprega estéreo ativo, sendo composto por uma

câmera de vı́deo e um projetor, sincronizados e calibrados tanto geométrica quanto

fotometricamente. O módulo de processamento de dados extrai informação sobre
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profundidade a partir de um código de luz estruturada. O módulo de transmissão

trata da entrada e saı́da de dados, bem como da compressão e descompressão do

fluxo dos mesmos. Finalmente, o módulo de visualização renderiza vı́deo 3D por

meio do uso de geometria dinâmica baseada em pontos induzidos pelo código de

cores usado.

A calibração é um componente muito importante do sistema. Ela inclui ambas

as calibrações geométrica e fotométrica da câmera e do projetor. O uso de métodos

probabilı́sticos baseados em conhecimento prévio torna o sistema mais robusto e

confiável. Também é explorada a coerência espaço-temporal.

Este sistema de aquisição dos dados foi proposto recentemente e é conhecido

como Vı́deo 4D [Vieira et al., 2005]. Ele provê ambas as informações de geometria

e textura dinâmicas da cena em tempo real. Este sistema é parte de um projeto para

a obtenção de vı́deo 4-dimensional, que é um conceito novo. Um vı́deo 4D pode

ser entendido como objetos 3D genéricos variando no decorrer do tempo. Mais

especificamente, ele pode representar objetos embutidos em volumes, mudando

para qualquer forma em função de algumas variáveis independentes.

A idéia principal por trás do conceito de vı́deo 4D é a construção incremental

da geometria estruturada da cena, ou seja, a geração de informação 3D completa

acumulada com o passar do tempo (4D = 3D + tempo). Esta idéia representa um

passo além do tradicional vı́deo de profundidade (range video) no qual cada quadro

fornece informação de profundidade a partir do ponto de vista da câmera (ou seja,

imagens range). O conceito de vı́deo 4D abre novas possibilidades interessantes

e que foram muito pouco exploradas até agora. Até onde se sabe, ainda não há

método algum que tenha resolvido completamente este problema.

A maior dificuldade é como integrar a informação 21
2D de cada quadro ao longo

do tempo. Um passo intermediário necessário, tratado no Capı́tulo 4, é o rastrea-

mento e o casamento da estrutura de objetos 3D presentes no decorrer do vı́deo. O

fato de os objetos poderem ser deformáveis (ou seja, não-rı́gidos) representa uma

dificuldade adicional de todo o processo.

Neste trabalho, a pesquisa vem sendo feita em conjunto com outros dois pesqui-

sadores do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA): Luiz Velho

e Marcelo Bernardes Vieira.
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SEÇÃO 3.2

Trabalhos Relacionados

Chamamos de vı́deo 3D a uma imagem que varia com o tempo e que possui

informação de cor e profundidade. O primeiro desafio do vı́deo 3D é o projeto

e o desenvolvimento de um dispositivo de aquisição.

Em geral, métodos de aquisição 3D em visão computacional dependem forte-

mente de correspondência e calibração. Estes métodos podem ser classificados

baseando-se nos tipos de dados de entrada que são usados e em como corres-

pondências são obtidas para triangulação de profundidade.

A escolha mais comum para aquisição 3D seria um sistema baseado em um

par de câmeras e o uso de métodos estéreo passivos. Contudo, estéreo geral com-

pleto é um problema de inversão mal-posto, o qual é muito difı́cil de resolver—e as

requisições de tempo real tornam as coisas ainda mais difı́ceis. A literatura sobre

métodos estéreo passivos é muito extensa e, por esta razão, a discussão aqui será

restrita apenas a sistemas de tempo real. Muitos dos algoritmos propostos não po-

dem ser executados em tempo real sem que façam uso de algum tipo de aceleração

por hardware . Neste contexto, uma tendência recente é tirar vantagem de GPUs

programáveis [Yang & Pollefeys, 2003]. Outra opção é o uso de múltiplas câmeras

fixas seguida por uma análise da cena, de modo a obter a decomposição da cena

em fundo e frente. Esta é a base para métodos de casco visual e fotográfico [Gross

et al., 2003; Matusik et al., 2000].

Uma alternativa a algoritmos estéreo passivos é um sistema baseado em câmera

e projetor e em estéreo ativo. Esta opção possui a vantagem de fazer uso de algorit-

mos estéreo restritos mais simples e robustos, mas o preço é que um padrão de luz

deve ser projetado sobre a cena. Trabalhos recentes nesta área investigam diferentes

configurações de câmeras e projetores [Huang et al., 2003; Zhang et al., 2004]. Em

geral, o padrão de luz projetado define as caracterı́sticas da captura. O método pro-

posto em Koninckx et al. [2003] usa um padrão de uma tomada, auto-adaptativo,

para captura 3D em tempo real a 20 qps. Usando métodos mais simples, o sistema

do IMPA fornece vı́deo 3D a 30 qps.

O sistema desenvolvido no IMPA também é baseado em um par câmera/proje-

tor e em estéreo ativo (vide Figura 3.1). O dispositivo de aquisição é construı́do com
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Figura 3.1 Hardware de captura. Câmera e projetor usados para captura no
sistema de vı́deo 3D do IMPA.

equipamento de vı́deo NTSC facilmente encontrado no mercado. Isso traz diver-

sas vantagens como uma boa relação custo-benefı́cio, facilidade de sincronização,

compatibilidade e muitas opções de canais de distribuição. A configuração atual do

sistema é similar à proposta em Rusinkiewicz et al. [2002]. No entanto, o sistema

do IMPA é mais eficiente devido ao uso do código de cores (6, 2)-BCSL. Este reduz

o número de imagens necessárias para a detecção de geometria e de fotometria.

SEÇÃO 3.3

O Método (b, s)-BCSL

Para detectar componentes geometricamente conexas em uma cena, o sistema de

captura 3D deve fornecer imagens e geometria de alta qualidade em tempo real.

Qualidade é crucial para a obtenção de análises e sı́nteses precisas. O tempo real

é necessário para a exploração de coerência no tempo e para a captura de movi-

mentos sutis de componentes conexas, bem como para a redução de problemas de

casamento durante a análise espaço-temporal.

A reconstrução da profundidade da cena é obtida por meio de triangulação

das correspondências entre a câmera e o projetor. A chave de todo o processo

de modelagem 3D do sistema usado pelo IMPA é baseada em uma extensão do

método (b, s)-BCSL de cores [Sá et al., 2002] para trabalhar com cenas dinâmicas,

por meio da combinação com um vı́deo sincronizado.
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No desenvolvimento de um código de cores para luz estruturada, os principais

parâmetros a serem considerados são o número de diferentes cores (i.e., o com-

primento da base b do código de cores) e o número s de slides projetados a cada

passo da aquisição de geometria. Um número maior de palavras de código pode

ser obtido se as transições entre as faixas são codificadas no lugar das faixas por si

mesmas. Para um esquema de codificação de fronteiras, assumindo que s slides e b

cores são usados no código, o número de diferentes palavras de código é [b(b−1)]s

(assume-se que duas faixas sucessivas não podem ter a mesma cor, de modo a evi-

tar fronteiras fantasmas). O código resultante será referenciado como (b, s)-BCSL,

conforme proposto em Sá et al. [2002].

O objetivo no desenvolvimento de um esquema BCSL é ser capaz de prover

resolução satisfatória sem, no entanto, tornar o reconhecimento de faixas muito

complexo e sem impor fortes restrições de coerência na cena.

O código (b, s)-BCSL fornece um eficiente esquema de correspondência câme-

ra/projetor. Trata-se de um código para fronteira de luz colorida estruturada, con-

sistindo de uma seqüência de s padrões de faixas a serem projetados, cada um com

b cores. O uso de padrões complementares é necessário para detectar, de forma

robusta, transições de faixas e cores. O sistema do IMPA utiliza 6 cores que podem

ser detectadas, sem ambigüidades, por meio de cruzamentos com zero: vermelha,

verde, azul, ciano, magenta e amarela. Este conjunto de cores é geralmente re-

ferenciado pela sigla RGBCMY, aludindo às iniciais dos nomes destas na lı́ngua

inglesa.

Esquemas que possuam s = 1 são códigos puramente espaciais, que não im-

põem restrição alguma ao movimento de objetos. Para s > 1, temos códigos

espaço-temporais. Dentre estes, o caso s = 2 reduz a necessidade de coerência no

tempo a um mı́nimo. Um aumento no número de slides permite usar um número

maior de faixas, aumentando portanto a resolução que pode ser obtida usando-se

o código. Aumentando a base de cores b também aumenta o número de faixas

possı́veis. Contudo, a distinção de faixas na fase de decodificação torna-se difı́cil

de fazer e as restrições sobre propriedades refletivas da cena passam a ser mais

severas.

Nos experimentos do IMPA, foi adotado um código (6, 2)-BCSL, ou seja, 2

padrões compostos pelas 6 cores citadas, o que caracteriza mais de 900 combi-
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nações de faixas possı́veis. Dois padrões é o mı́nimo permitido. A configuração

escolhida fornece a melhor razão entre a coerência espaço-temporal e o compri-

mento do código.

O que o sistema emprega, na realidade, é uma seqüência de pares de padrões

complementares: S1S1S2S2. Toda faixa colorida é projetada e seguida pela pro-

jeção de uma outra faixa que possua uma cor complementar, a fim de facilitar a

detecção, de forma robusta, das fronteiras das faixas. Este cálculo é feito a partir

da diferença das duas imagens resultantes. As fronteiras das faixas tornam-se cru-

zamentos com zero nas imagens consecutivas e podem ser detectadas com precisão

sub-pixel.

Um padrão S1 é uma imagem composta por diversas faixas verticais coloridas,

de forma que o padrão S1 é uma outra imagem, também composta por faixas ver-

ticais de mesma largura e posição que as faixas do padrão S1, só que com cores

complementares. Este esquema faz com que a identificação do código seja muito

robusta e a localização das fronteiras mais precisa. A reconstrução completa de

uma geometria é obtida após a projeção de um padrão S1 e seu complemento S1

seguida pela projeção de um padrão S2 e seu complemento S2.

Há uma outra vantagem no uso de padrões complementares: foi verificado,

empiricamente, que pares de padrões de cores complementares, quando projetados

a 120 Hz, são percebidos como luz branca constante. Assim, o código (b, s)-BCSL

complementado torna possı́vel fazer a captura simultânea tanto da geometria quanto

da textura da cena 3D. Ele também faz com que a construção de máscaras de

sombra seja uma tarefa trivial.

O código (6, 2)-BCSL pode ser facilmente combinado com vı́deo. Cada quadro

de vı́deo com resolução 640 × 480 no padrão NTSC é composto por dois campos

640 × 240 entrelaçados. Cada campo é exposto/capturado em 1/60 de segundo.

A câmera e o projetor são sincronizados usando-se genlock (do inglês generator

lock ), que se trata de uma técnica comumente usada para fazer a sincronização

da saı́da de vı́deo de um equipamento com a captura de vı́deo de outro. Para

a projeção, é gerada uma seqüência de quadros intercambiando os dois padrões

que são codificados com seus correspondentes complementos com campos em um

único quadro. Este sinal de vı́deo é enviado ao projetor e conectado à entrada gen-

lock da câmera. A soma dos dois campos fornece uma imagem de textura e sua
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diferença resulta nas cores e fronteiras das faixas projetadas.

Este sistema é adequado para o rastreamento de componentes porque mantém

um bom balanço entre a detecção de textura, geometria e movimento. Os vı́deos

foram obtidos por meio da projeção de 70–90 faixas sobre as cenas, com diferentes

escalas.

3.3.1 Codificação

Voltemo-nos agora para o problema da geração de uma particular seqüência de fai-

xas b-coloridas para cada um dos s slides. Esta seqüência deve ser gerada de tal

forma que, dadas as transições de faixas em um determinado pixel para os s slides ,

possa-se recuperar, de modo eficiente, a posição da fronteira projetada correspon-

dente.

O problema de geração de um conjunto de seqüências de faixas pode ser mo-

delado como o problema de encontrar um caminho euleriano em um determinado

grafo G. As arestas de G correspondem às possı́veis transições entre duas posições

de faixas consecutivas. A fim de rejeitar fronteiras fantasmas, são consideradas

transições proibidas aquelas que repetem a mesma cor no mesmo slide . G possui

bs vértices, cada um correspondendo a uma possı́vel atribuição das b cores em uma

dada posição para cada um dos s slides . O grafo G usado para gerar a codificação

(3, 2)-BCSL é mostrado na Figura 3.2.

Para o caso (3, 2), a estrutura de vizinhança é mostrada na Figura 3.2(b), com

cada vértice possuindo 4 possı́veis vizinhos. Para o esquema (b, s) geral, há (b−1)s

possı́veis vizinhos para cada vértice, resultando em um grafo regular no qual cada

um dos bs vértices possui grau (b − 1)s. É mais apropriado, no entanto, pensar

em G como um grafo direcionado em que cada vértice possui (b − 1)s arcos de

entrada e (b − 1)s arcos de saı́da, já que o mesmo par de vértices corresponde a

duas transições distintas, uma para cada direção.

Possı́veis esquemas de faixas coloridas correspondem a caminhos com ares-

tas não repetidas (significando que cada transição multi-slide ocorre somente uma

vez) no grafo dirigido G. O máximo número de faixas é obtido por um caminho

euleriano, i.e., um caminho que visita uma vez cada aresta de G. Esse caminho

certamente existe, uma vez que todo vértice em G possui grau par e G é conexo
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Figura 3.2 Grafo (3, 2)-BCSL e seu esquema de vizinhança. G possui 9
vértices, cada um rotulado com um número de 2 dı́gitos na base b.

(a) (b)

(para b ≥ 3). A Figura 3.3 mostra um (3, 2)-BCSL particular. A aresta conectando

o vértice 20 ao vértice 01 está destacada tanto na Figura 3.2 quanto na Figura 3.4.

Na verdade, há um grande número de diferentes caminhos eulerianos em G e

um problema de otimização pode ser formulado para procurar pelo melhor caminho

de acordo com algum critério desejado. Poderı́amos adotar uma perspectiva de

processamento de imagens, usando informações sobre as propriedades fotométricas

da cena a ser varrida como um critério para gerar um melhor código adaptativo.

Em muitos casos, não há necessidade de usar o caminho euleriano completo, já

que é suficiente usar um caminho de comprimento igual à máxima resolução que a

câmera ou o projetor usados podem lidar.

No trabalho atual, o caminho completo é gerado, dados uma base b e o número

desejado s de slides , sem considerar qualquer critério de otimização. Para atingir o

número desejado de faixas, simplesmente trunca-se o caminho.

3.3.2 Decodificação

Considere agora o problema de recuperar a posição da borda dada a transição de cor

em cada slide . Isso é equivalente a encontrar a posição de uma dada aresta em um
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Figura 3.3 (3, 2)-BCSL usando R, G e B como base. A fronteira destacada
possui código 20|01 (vide Figura 3.3).

Figura 3.4 Exemplo de código de fronteira. Exemplo de código de fronteira
para a aresta tracejada na Figura 3.2. Na mesma posição de transição, vai-se da
cor 2 para a cor 0 no primeiro slide e da cor 0 para a cor 1 no segundo.
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Tabela 3.1 Tabela de decodificação para (3, 2)-BCSL. A entrada da tabela
na posição (V(20), d(0)) é 16, o que significa que a transição encontrada corres-
ponde à 16a borda, destacada na Figura 3.3.

vértices d(0) d(1) d(2) d(3)
V(00) 0 3 6 9
V(01) 14 17 19 11
V(02) 28 34 22 24
V(10) 26 29 18 21
V(11) 1 31 33 35
V(12) 15 4 8 13
V(20) 16 23 32 12
V(21) 27 5 7 25
V(22) 2 10 20 30

caminho euleriano encontrado no algoritmo anterior. Em nosso caso, identificar a

palavra de código significa encontrar as cores em ambos os lados da borda projetada

que é refletida pelo objeto.

O algoritmo de decodificação emprega uma tabela de decodificação que permite

o cálculo, em tempo constante, da posição no projetor de uma dada borda de faixa

encontrada nas imagens. As informações de decodificação para o caso (3, 2) são

mostradas na Tabela 3.1. Cada linha da tabela corresponde a um vértice v de G

(i.e., à atribuição de uma cor de faixa para todos os slides), representado na base

b. Cada coluna corresponde a um de seus vizinhos, ordenado de acordo com o

padrão mostrado na Figura 3.2. Cada um dos vizinhos pode ser convenientemente

expresso por meio de operações aritméticas módulo b, explorando a regularidade

das relações de adjacência, como mostrado em Hsieh [2001].

A entrada em uma determinada linha e coluna da tabela fornece a posição, no

caminho euleriano, do arco correspondente à transição do vértice associado à linha

ao vizinho associado com a coluna. Por exemplo, o arco que começa no vértice 11

e termina no vértice 02, que é vizinho d(2) de 11, é o 33o arco no caminho e a 33a

transição de faixa no padrão.

Suponha agora que uma determinada transição do vértice vi ao vértice vj foi

detectada. Para encontrar sua posição no caminho, é suficiente determinar a loca-
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lização de vj na vizinhança de vi e recuperar a entrada para aquela coluna na linha

correspondente a v0. Para encontrar a coluna a ser inspecionada, precisamos saber

qual vizinho possui a cor dada, o que pode ser obtido usando operações módulo b.

Considerando o algoritmo de codificação e decodificação apresentado, o pro-

blema de correspondência entre pixeis da câmera a pixeis do projetor reduz-se a

uma tarefa de processamento de imagens, responsável pela identificação, em ima-

gens da câmera, das transições e cores das faixas projetadas.

Como foi adotado um código de bordas de faixas verticais, as linhas de varre-

dura podem ser tratadas independentemente.

SEÇÃO 3.4

Caracterı́sticas do Sistema

Propõe-se a combinação do padrão NTSC de vı́deo com o código (b, s)-BCSL a

fim de obter um fluxo de vı́deo 3D em tempo real. As configurações da câmera

e do projetor devem ser especı́ficas para este código com o objetivo de obter uma

melhor reconstrução colorimétrica e geométrica.

Esta seção apresenta a geração do código de cores e os requisitos e a calibração

para o sistema câmera/projetor para uso com o código (6, 2)-BCSL.

3.4.1 Geração de padrões de cores (b, s)-BCSL

Padrões de cores do código (b, s)-BCSL podem ser gerados usando uma placa de

aceleração gráfica padrão com controle de sincronia vertical e saı́da de vı́deo.

O uso de um sinal de vı́deo analógico para a projeção de um padrão de cores

torna a sincronização mais fácil com equipamentos facilmente encontrados no mer-

cado. Outra vantagem é que ele pode ser gravado em mı́dias de vı́deo padrão, como

fitas. O padrão de cores é então reproduzido pelo player correspondente.

Contudo, o sinal de vı́deo analógico é muito restrito e ruidoso para os propósitos

em questão. Em primeiro lugar, a resolução máxima é de 640 x 240 pixeis por

campo, limitando consideravelmente o número de faixas que podem ser projeta-

das. Muito da resolução da cor é perdida já que o vı́deo padrão foi projetado para

possuir uma pequena banda de cores. Um problema ainda mais difı́cil é a perda de

definição próximo às bordas de transição de faixas. Isso implica na estimação de
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uma profundidade ruidosa, uma vez que esta depende de uma detecção de transição

precisa.

3.4.2 Requisitos do Projetor

Um requisito para o uso de padrões de cores complementares, como o (b, s)-BCSL,

é que o projetor precisa ser capaz de trocar rápido entre duas cores diferentes. Nem

todos os projetores possuem essa caracterı́stica. Projetores LCD, por exemplo, têm

uma longa latência na alternância de cores. Assim, eles são incapazes de repro-

duzir faixas coloridas em grandes áreas da imagem. Projetores que filtram o fluxo

de entrada de vı́deo também podem fornecer resultados indesejáveis com faixas

coloridas (b, s)-BCSL como, por exemplo, alguns modelos projetados para en-

tretenimento que tentam realçar cores entre os campos de vı́deo. Modelos com

tecnologia DLP (processamento digital de luz, do inglês Digital Light Processing)

desprovidos de filtros de vı́deo são recomendados em nosso caso.

A taxa de contraste do projetor deve ser tão grande quanto possı́vel, uma vez

que precisamos detectar de forma robusta transições de cores nas bordas de faixas.

O brilho do projetor depende da aplicação. Ele definirá o quão forte e longe o

padrão de cores será imposto sobre os objetos. Na configuração do sistema adotado,

um brilho de 1100 lumens é o mı́nimo para a captura de cenas internas.

3.4.3 Requisitos da Câmera

A sincronização câmera/projetor é necessária para garantir que um determinado

slide será projetado pelo projetor e capturado pela câmera ao mesmo tempo. Isto

pode ser obtido usando uma câmera que possua um pino genlock de modo que um

sinal de vı́deo de um slide é enviado simultaneamente ao projetor e ao genlock da

câmera. Ele força a captura do campo de vı́deo a ser iniciada exatamente quando

a projeção do campo de um slide é iniciada. Portanto, o sensor da câmera será

exposto às cores do slide durante todo o tempo de projeção do campo.

A reconstrução é melhor feita em áreas bem expostas da imagem capturada.

Uma câmera com exposição automática é recomendada a fim de tornar o sistema

flexı́vel a materiais, profundidades, iluminações e movimentos arbitrários.

O sistema de captura 3D funciona somente onde os frustrums da câmera e do



54 CAPÍTULO 3. VÍDEO 3D

projetor se interceptam. Lentes ajustáveis são altamente recomendadas a fim de

aumentar a flexibilidade da configuração da área de trabalho.

3.4.4 Calibração de Cores

Em geral, a curva de resposta do sensor da câmera e a curva de resposta da reprodu-

ção do projetor possuem um comportamento completamente distinto. Isto significa

que cores concebı́veis possuem diferentes coordenadas em ambos os sistemas de

cores. Não obstante, cada material que compõe a cena processa a luz do projetor e

a luz ambiente de forma diferente, o que torna complexo um método de calibração

ótimo.

A chave para a correspondência usando o código (b, s)-BCSL é saber onde

uma transição de faixas ocorre e quais as cores em ambos os lados. Logo, uma

transformação entre o espaço de cores do projetor e da câmera precisa ser feita.

Dada uma cor na imagem capturada, precisamos saber exatamente que cor foi pro-

jetada. Uma transformação linear simples fornece aproximações muito boas na

forma: [
rp gp bp

]T
= M ·

[
rc gc bc

]T
, (3.1)

em que
[
rp gp bp

]T
é a cor projetada estimada,

[
rc gc bc

]T
é a cor captu-

rada e M é uma matriz 3 × 3 que transforma o espaço de cores da imagem para

o espaço de cores do projetor, restrita às cores usadas para codificação. Note que

esta transformação pode ser executada muito rapidamente, o que é essencial para

sistemas de tempo real.

O procedimento de calibração inicia-se com a projeção de cada cor Si, i =
1, 2, . . . , s + 2, em que s é o número de cores no código, em um alvo branco, não

especular e com a captura da imagem resultante Ii. As imagens para projeções

pretas (Ss+1 =
[
0 0 0

]T
) e branca (Ss+2 =

[
1 1 1

]T
) também são obtidas.

Nenhuma luz ambiente deve estar presente neste estágio. A exposição da câmera

deve ser corrigida e sua resposta precisa coincidir com o intervalo preto e branco

projetados.

Uma cor de resposta Ci, i = 1, 2, . . . , s + 2, pode ser calculada a partir de

imagens capturadas Ii por meio da média dos pixeis refletidos pelo alvo branco.
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Portanto, a matriz de calibração de cores M deve minimizar o erro no sistema[
ST

1 ST
2 . . . ST

s+2

]
= M ·

[
CT

1 CT
2 . . . CT

s+2

]
, (3.2)

e pode ser calculada usando o método de mı́nimos quadrados. A resposta da câmera

para as cores preta e branca fornece limites inferior e superior nesta minimização.

Note que se M fosse uma transformação afim, o vetor de translação deveria

levar em conta a luz ambiente. Como resultado, a calibração dada pela equa-

ção (3.1) deveria ser muito restritiva já que uma translação nos vetores de cor[
rc gc bc

]T
deveria sempre ser aplicada. Uma transformação linear mantém

a origem em
[
0 0 0

]T
. Como resultado, a equação (3.1) é menos sensı́vel a

mudanças na iluminação ambiente.

SEÇÃO 3.5

Pipeline do Processamento do Fluxo

O sistema atual do IMPA é composto por um projetor Infocus LP-70, uma câmera

de vı́deo Sony Hyper HAD, um PC 1.9 GHz com uma placa gráfica baseada no

chip Nvidia GForce 3 TI para a geração de padrões e um PC 2.4 GHz com uma

placa de captura Pinnacle Studio DC10plus para processar os quadros de entrada

da câmera (Figura 3.5).

Um único computador poderia ser usado para gerar os padrões de cores, cap-

turar o vı́deo e processar o fluxo. No entanto, a alta carga de processamento pode

resultar na perda de quadros.

As próximas subseções apresentam em detalhe como o fluxo de vı́deo é pro-

cessado no sistema apresentado.

3.5.1 Projeção e Captura dos Padrões de Cores

O objetivo é capturar cores e geometria de uma cena projetando tão poucos slides

de padrão colorido quanto for possı́vel. Dois slides é o mı́nimo usando o código

(b, s)-BCSL.

O uso de padrões complementares é necessário para detectar transições de fai-

xas e cores de forma robusta. A robustez da detecção de cores aumenta se forem
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Figura 3.5 Hardware do vı́deo 3D. Diagrama do hardware do sistema de cap-
tura 3D.

usadas apenas cores primárias, embora o código tenha sido limitado para usar as

seis cores primárias que podem ser detectadas de forma não-ambı́gua por meio da

detecção de cruzamentos com zero: vermelho, verde, azul, ciano, magenta e ama-

relo.

Estas duas suposições nos levam ao uso do código (6, 2)-BCSL caracterizado

por dois slides de um máximo de 900 faixas. O número máximo de faixas é muito

maior do que precisamos usando vı́deo analógico. A implementação atual permite

que o usuário escolha o número total de faixas e onde começar na seqüência de um

total de 900 faixas. Os dois slides de padrão colorido serão referidos como P 1 e

P 2. As respectivas imagens de cor complementar são P 1′ e P 2′ .

Cada quadro de vı́deo 640 x 480 no padrão NTSC é composto por dois campos

640 x 240 entrelaçados. Cada campo é exposto/capturado em 1/59.54s.

A sincronização câmera/projetor garante que um quadro projetado correspon-

derá a um quadro capturado. Assim, os padrões de cores P 1,2 podem ser codifica-

dos com seus correspondentes complementos P 1′,2′ como campos em um único

quadro. O fluxo de vı́deo projetado resultante é então (P 1
t , P

1′
t ), (P 2

t+1, P
2′
t+1),

(P 1
t+2, P

1′
t+2) e assim por diante.

O quadro capturado no instante t é referenciado por (It, I ′t) ou por (Ik
t , I

k′
t )

quando o padrão projetado correspondente k ∈ {1, 2} é conhecido. Os fluxos

projetados e capturados são ilustrados na Figura 3.6.
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Figura 3.6 Padrões coloridos. A seqüência de quadros de padrões coloridos e as
imagens capturadas como um resultado de sua projeção sobre uma cena.

3.5.2 Detecção de Bordas das Faixas e Cores

A projeção dos padrões de cores complementares é a chave para encontrar onde

ocorrem transições de faixa e que cores foram projetadas. A detecção inicia-se

com uma filtragem passa-baixas em cada campo de entrada It e I ′t no instante t, a

fim de reduzir ruı́do.

As faixas de cores projetadas são facilmente observáveis, como mostrado na

Figura 3.7(a). Contudo, como as cores projetadas são moduladas pela iluminação

ambiente, pelas propriedades refletivas dos materiais e pelos sensores da câmera,

um processamento direto dos quadros de entrada poderia não ser robusto.

O procedimento de casamento de cores câmera/projetor reduz consideravel-

mente este problema (Subseção 3.4.4). A calibração proposta transforma uma cor

arbitrária em uma outra cor que está mais próxima das cores usadas para projeção.

As imagens calibradas usadas para detecção são definidas como

Ct(i, j) = M · It(i, j) e C ′t(i, j) = M · I ′t(i, j), (3.3)

em que M é a matriz de calibração (equação (3.1)) e (i, j) são coordenadas de pixel.

A Figura 3.7(b) mostra uma imagem calibrada. Note que as cores projetadas são
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Figura 3.7 Exemplo de calibração de cor. (a) Campo de entrada. (b) Imagem
calibrada.

(a) (b)

melhores quando comparadas com as da Figura 3.7(a).

As imagens deveriam ser normalizadas a fim de tornar o processo menos sen-

sı́vel a valores limiares. Na implementação adotada, a faixa de normalização é

definida por zero e pela intensidade máxima global checando todos os canais.

Detecção de Bordas de Faixas

Sejam DR
t , DG

t e DB
t os canais de cores da diferença de imagens calibradas Dt =

Ct − C ′t.
Uma vez que cores complementares são projetadas na mesma posição, as bor-

das são dadas pelas localizações P que satisfazem:

DR
t (P ) = 0 ou DG

t (P ) = 0 ou DB
t (P ) = 0, (3.4)

ou seja, cruzamentos com zero de pelo menos um canal de cores da imagem dife-

rença (Figura 3.8(b, c)). No entanto, essa forma geral é altamente suscetı́vel a ruı́do.

Com o intuito de reduzir falsas detecções, os cruzamentos com zero deveriam ser

examinados somente na direção X e devem possuir uma alta inclinação, i.e., alta

variação de intensidade local. Portanto, para um linha j fixa, o conjunto de bordas

de faixa SBt é o conjunto de localizações subpixel (i, j) para as quais

Dt(i, j) = 0 e |Dt(i− δ, j)−Dt(i+ δ, j)| ≥ ts, (3.5)
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Figura 3.8 Detecção de cor e fronteira. (a) Código de cores projetado. (b)
Transições de faixas. (c) Visualização da imagem diferença no nariz do coelho.
Linhas verticais são transições de faixa detectadas.

(a) (b) (c)

para pelo menos um canal de cor, em que δ determina vizinhos em ambos os lados

e ts é o limiar de inclinação. O parâmetro δ é geralmente pequeno e depende do

número de faixas usado e do quão precisa é a transição na imagem. Para vı́deo

analógico, de 3 a 6 pixeis são adequados para mascarar a região ruidosa em torno

da borda.

O limiar ts pode ser fixado em 5 se a imagem for normalizada após a calibração.

Este procedimento é muito robusto na detecção de bordas de faixas (Figura 3.8(c)).

Detecção de Cores Projetadas

As imagens de cores projetadas PCt podem ser recuperadas segundo o sinal da

diferença em cada canal de cor [Sá et al., 2002]:

+ PCR
t (i, j) = 0, se DR

t (i, j) for positivo, 1 em caso contrário;

+ PCG
t (i, j) = 0, se DG

t (i, j) for positivo, 1 em caso contrário, e

+ PCB
t (i, j) = 0, se DB

t (i, j) for positivo, 1 em caso contrário.

Claro, nem todos os objetos são bem iluminados pelo projetor, devido a pro-

priedades dos materiais, iluminação ambiente, oclusão, distância do projetor, etc.

Para evitar erros na decodificação, somente pixeis contendo pelo menos dois canais
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com diferença absoluta maior que um limiar tc são usados. Pixeis de PCt que não

satisfaçam a essa condição ou que tenham o valor branco
[
1 1 1

]T
são alterados

para preto
[
0 0 0

]T
e assim invalidados (Figura 3.8(a)). No sistema em uso, o

limiar tc foi fixado em 20.

Para a borda de uma faixa P = (i, j) ∈ SBt, as cores das faixas da direita e da

esquerda são:

Pl = PCt(i− δ, j) e Pr = PCt(i+ δ, j), (3.6)

respectivamente. O deslocamento δ é o mesmo usado para encontrar bordas (equa-

ção (3.5)). Note que Pl e Pr precisam ser duas possı́veis cores projetadas distintas.

Caso contrário, um outro par de cores deveria ser procurado para além de δ. Se não

há cores válidas, então a borda P é removida.

Detecção de Quadros Perdidos (dropped )

Alguns quadros de entrada podem ser perdidos devido a atrasos no sistema de cap-

tura. Isso resultará em dois quadros consecutivos com o mesmo padrão projetado.

Logo, a correspondência câmera/projetor, usando esses quadros, não é possı́vel.

Se PCt(P ) = PCt+1(P ) para um grande número de pixeis válidos P , então o

mesmo padrão de cores foi usado. Isso significa que alguns quadros foram perdidos

nos fluxos de projeção ou captura. O último quadro PCt+1 deve ser mantido para

correspondência com o próximo quadro. Este é um método muito robusto para

sempre correlacionar quadros com padrões diferentes no pipeline .

3.5.3 Correspondência Câmera/Projetor

A correspondência câmera/projetor é obtida usando as bordas das faixas e as cores

projetadas de dois quadros consecutivos. O primeiro passo é correlacionar todas

as bordas de faixas P ∈ SBt detectadas no quadro t com as bordas Q ∈ SBt−1

detectadas no quadro t− 1.

Nesse ponto, uma posição de faixa projetada pt(P ) é atribuı́da a cada borda

P no espaço de imagem da câmera. Se não houver um Q que case, P deve ser

mantido para a correlação do próximo quadro.



3.5. PIPELINE DO PROCESSAMENTO DO FLUXO 61

Figura 3.9 Decodificação das transições de faixas usando (6, 2)-BCSL.

Para a construção da correspondência câmera/projetor, projeta-se uma sub-

seqüência de dois padrões na cena e detectam-se as cores e as fronteiras das faixas

projetadas a partir da imagem obtida por uma câmera de alta velocidade. As quatro

cores projetadas, duas para cada padrão, detectadas próximas a qualquer fronteira,

são unicamente decodificadas para a faixa projetada de ı́ndice p (Figura 3.9). A co-

luna correspondente no espaço do projetor é detectada em O(1) usando o processo

de decodificação (6, 2)-BCSL. A profundidade é então calculada pelos parâmetros

intrı́nsecos do par câmera/projetor e pela transformação rı́gida entre seus sistemas

de referência.

Precisamos encontrar o pontoQmais próximo que, combinado com P , fornece

uma posição de faixa (6, 2)-BCSL válida por meio da decodificação das tuplas

coloridas (Pl, Pr, Ql, Qr) ou (Ql, Qr, Pl, Pr). Cada quadro é decodificado usando

a tupla mais posições de faixas válidas. Esta tupla pode ser facilmente prevista a

partir da anterior.

Note que a ordem de decodificação de cor depende da última seqüência de
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padrões projetados: (P 1
t−1, P

1′
t−1), (P 2

t , P
2′
t ) ou (P 2

t−1, P
2′
t−1)(P 1

t , P
1′
t ).

A borda Q é procurada em uma vizinhança 7 × 7 de P . Surpreendentemente,

isto é suficiente até mesmo para movimentos razoavelmente rápidos. A razão é que,

enquanto objetos se movem, a faixa permanece estacionária. Já que descontinuida-

des altas em profundidade são raras de ocorrer na maioria dos objetos, as bordas P

e Q geralmente estão próximas uma à outra.

3.5.4 Reconstrução da Colorimetria e da Geometria

Possuindo as bordas P ∈ SBt e sua posição de faixa projetada estimada pt(P ),

é possı́vel obter o ponto 3D real no sistema de referência da câmera. Isto é feito

usando os parâmetros intrı́nsecos da câmera e do projetor e a transformação rı́gida

que casa seus sistemas de coordenadas.

A colorimetria pode ser recuperada simplesmente adicionando ambos os cam-

pos de entrada, uma vez que a soma de cores complementares resulta em branco.

Contudo, esta operação depende da qualidade do sistema de projeção e captura.

No sistema em questão, o vı́deo analógico corrompe cores em torno de bordas de

faixas. Como resultado, as cores nestas regiões não são bem reconstruı́das.

Note que os padrões são intercalados no tempo (Subseção 3.5.1). Neste es-

quema, cada quadro de entrada resulta em uma imagem colorida, por meio da

adição dos campos, e é correlacionada com o quadro anterior para obtenção da

geometria (Figura 3.10). Portanto, o pipeline pode reconstruir tanto a colorimetria

quanto a geometria a 30 quadros por segundo usando NTSC.

3.5.5 Tradeoffs de Qualidade

O pipeline proposto não é a única combinação possı́vel de fluxo de vı́deo e código

(6, 2)-BCSL. Outros esquemas podem ser implementados dependendo da aplica-

ção. No entanto, nenhum esquema pode fornecer ao mesmo tempo textura, geo-

metria e taxa de quadros de alta qualidade. Assim, há um tradeoff que precisa ser

balanceado para cada aplicação. Os seguintes esquemas ilustram este fato:

+ textura boa a 30 qps e geometria pobre a 60 qps: isto é possı́vel projetando a

seguinte seqüência como campos de vı́deo: padrão de cores 1, branco completo

e padrão de cores 2. O campo branco é usado para detecção de cruzamentos
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Figura 3.10 Esquema de captura. Quadros do vı́deo de entrada e a seqüência
de saı́da da textura e da geometria. A taxa de saı́da também é de 30 quadros por
segundo.

com zero e das cores projetadas. A diferença entre o branco completo e os

padrões coloridos fornece o slide complementar que falta. Contudo, isto não é

robusto a variações na luz ambiente, resultando em baixa precisão geométrica,

ou

+ excelente textura a 10 Hz e excelente geometria a 20 Hz: padrões complemen-

tares são projetados como proposto, mas a textura não é obtida pela adição de

campos. Em vez disso, um quadro completamente branco é projetado. São ob-

tidas textura e geometria de alta qualidade mas suas taxas de quadro são baixas

e não balanceadas. Movimentação rápida pode ser um problema.

Esquemas hı́bridos também são possı́veis usando as estratégias de projeção

acima. O pipeline proposto fornece texturas razoáveis e geometria de alta qualidade

ambos a 30 qps. Este é o melhor compromisso entre possuir uma boa geometria e

textura de qualidade, registro interquadros e correspondência com movimento.
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3.5.6 Pipeline do Sistema

A Figura 3.11 fornece uma visão geral do pipeline do processamento 3D. A

seqüência S1S1S2S2 de padrões de faixas é projetada sobre a cena (Figura 3.11(a)).

Para cada par SkSk, são inferidas as cores das faixas (Figura 3.11(b)) e as respec-

tivas fronteiras (Figura 3.11(c)). Na seqüência, códigos de fronteira são derivados

a partir de padrões Sij que se casam. Textura e máscara de sombra são obtidas

pela combinação das imagens SkSk (Figura 3.11(d)). A profundidade é calculada

por meio da triangulação das correspondências de fronteira na câmera e no proje-

tor, seguida por interpolação (Figura 3.11(e)). Finalmente, o vı́deo 3D é montado,

transmitido e visualizado (Figura 3.11(f)).

A observação chave que explica porque a codificação (b, s)-BCSL funciona

bem para cenas dinâmicas é que as fronteiras das faixas projetadas alteram muito

pouco de um quadro para outro, mesmo quando objetos da cena movem-se rapida-

mente. A obstrução de fronteiras ocorre somente devido ao movimento dos objetos

na frente da câmera.

A geometria e a textura obtidas pelo pipeline proposto são bem registradas.

A Figura 3.12 mostra uma malha recuperada combinada com a respectiva textura

para obter uma visão 3D virtual. Esse modelo foi reconstruı́do com 90 faixas. A

conectividade é dada pelas bordas mais próximas no espaço da imagem.

A Figura 3.13 mostra um exemplo de reconstrução em pequena escala proje-

tando 70 faixas em uma cena composta por um cubo 10 × 10 × 10 cm e por um

coelho de pelúcia. As curvaturas suaves da superfı́cie do coelho são recuperadas de

forma acurada. As normais mostradas na Figura 3.13(b) foram obtidas usando os

vizinhos mais próximos no espaço 3D.

Uma reconstrução de média escala é ilustrada na Figura 3.14. Este exemplo

mostra os movimentos finos da boca e da face detectados com 70 faixas. Informa-

ções 3D de faces podem ser usadas em muitas aplicações tais como sistemas de

segurança, métodos de reconhecimento, biometria, etc.

A seqüência na Figura 3.15 mostra uma pessoa caminhando em frente a um

plano. Fica evidente a performance do sistema com um cenário complexo e mo-

vimento razoavelmente rápido. A reconstrução em larga escala foi feita com 67

faixas.



65

Figura 3.11 Seqüência de passos do sistema do IMPA. (a) Projeção de slides
sobre objetos; (b) Padrões projetados; (c) Fronteiras das faixas identificadas;
(d) Captura da textura; (e) Cálculo da profundidade; (f) Modelagem 3D.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)
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Figura 3.12 Composição de cena virtual. (a) Geometria. (b) Textura. (c) Cena
composta.

(a) (b) (c)

Figura 3.13 Reconstrução de coelho e caixa. (a) Pontos detectados. (b) Normais
inferidas.

(a) (b)

Figura 3.14 Movimento de face e boca.
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Figura 3.15 Pessoa caminhando em frente a um plano.

Maiores informações e vı́deos de exemplo contendo textura e geometria com-

pletas podem ser baixados juntamente com um visualizador especı́fico para o for-

mato de vı́deo 4D a partir de http://www.impa.br/˜mbvieira/video4d.

SEÇÃO 3.6

Sumário e Conclusões

Concluindo, foi apresentado nesta seção o projeto de um sistema câmera/projetor,

desenvolvido no IMPA, para vı́deo 3D em tempo real. Ele fornece tanto a tex-

tura quanto a geometria de objetos com movimentos razoáveis a 30 qps, tendo sido

explorado para gerar os dados usados nesta dissertação. Conforme é usual em

sistemas câmera/projetor, a principal limitação refere-se a objetos altamente espe-

culares. O sistema endereça as necessidades que podem ser inerentes à próxima

geração de vı́deo digital e é a primeira fase do projeto Vı́deo de Quarta Geração.
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SEÇÃO 3.7

Formalização Matemática de Vı́deo 3D

Para se lidar com o vı́deo 3D de um modo mais formal, deve-se definir uma função

para o mesmo. Isso permitirá uma abordagem menos qualitativa e mais matemática

dos aspectos da metodologia. Conforme a definição adotada na Seção 1.2, pode-

mos considerar que o vı́deo 3D é uma seqüência de fotografias 3D. Entende-se por

fotografia 3D o conjunto de técnicas usadas para a aquisição de dados gráficos que

permitam a recriação no computador do modelo digital de um objeto 3D real [Car-

valho et al., 2005].

Visando o desenvolvimento do vı́deo 3D em direção ao vı́deo de 4a geração,

podemos considerar que a cada voxel na posição (x, y, z) no tempo t está associada

uma intensidade i : R4 −→ R3, de modo que:

i(x, y, z, t) = (r, g, b) .

Para aplicações em que os únicos voxeis que interessam são os capturados pela

câmera, pode-se levar em conta a função f : R3 −→ R4, a qual possui como

domı́nio o espaço paramétrico (u, v) da textura e o tempo t de aquisição do quadro:

f(u, v, t) = (r, g, b, p) .

Desta forma, fica evidenciado que tal função fornece-nos, para cada ponto na tex-

tura, tanto as três componentes RGB do pixel quanto a profundidade do voxel per-

tencente à superfı́cie 21
2D capturada associado a esse pixel.



4
Rastreamento e Registro de
Componentes Conexas 3D

UM DOS PROBLEMAS IMPORTANTES em aberto nas áreas de visão com-

putacional e computação gráfica é o rastreamento e o casamento de com-

ponentes conexas geometricamente em um vı́deo 3D. Passemos então

para a definição de componente conexa que será adotada:

Definição. Uma componente conexa (CC) é um conjunto de pontos no espaço

oriundos de um vı́deo 3D de tal modo que dois pontos, Pa e Pb, pertencem a uma

mesma CC se existe uma seqüência Pa, . . . , Pb de pontos adjacentes (segundo uma

vizinhança de 4) tais que, tomados dois a dois nesta seqüência, sua distância é

menor que um limiar pré-determinado.

Desta forma, pela definição adotada, cada quadro de um vı́deo 3D possui de

uma a diversas CCs. Estas são constituı́das por um grupo de pontos próximos

entre si ou por apenas um ponto, isolado de todos os outros, dependendo do limiar

adotado. É este que decide a pertinência de um ponto qualquer a uma CC em

questão. Uma vez que o número de pontos da geometria capturada e a distribuição

destes num quadro de vı́deo 3D são fixos, a escolha do valor do parâmetro de

distância que estabelece as CCs também indica a quantidade destas:

+ se o limiar é muito baixo, têm-se muitas CCs formadas por poucos pontos cada

uma; no extremo, o número de CCs coincide com o número de pontos;

69
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+ já no caso de o limiar ser muito alto, o número de CCs diminui e cada uma é

constituı́da por muitos pontos; no extremo, têm-se uma só CC que contém todos

os pontos.

Portanto, o conceito de proximidade entre os pontos é dado por este limiar. É

importante salientar que, neste trabalho, o limiar é mantido constante em todos os

quadros de um mesmo vı́deo 3D.

O presente capı́tulo descreve uma nova solução para o problema de rastrea-

mento e registro de componentes conexas em um vı́deo 3D, a qual é obtida por meio

da integração das informações de geometria e de textura fornecidas pelo mesmo.

É relatada aqui a solução desenvolvida, a qual consiste em uma contribuição

original do presente trabalho. As técnicas introduzidas não só são passos inter-

mediários fundamentais para a implementação do sistema de vı́deo 4D como tam-

bém permitem a filtragem de ruı́do, culminando numa melhora na qualidade dos

dados.

Este capı́tulo está organizado como se segue: a Seção 4.1 fornece uma visão

geral da solução proposta, a qual é tratada com mais detalhes nas seções seguintes.

A detecção e o rastreamento de CCs são tratados nas Seções 4.2 e 4.3, respecti-

vamente. Já o problema do registro de CCs é abordado na Seção 4.4. Por fim,

na Seção 4.5 são apresentadas duas aplicações que foram desenvolvidas tomando

como base as componentes conexas detectadas.

SEÇÃO 4.1

Visão Geral da Abordagem Proposta

O rastreamento de objetos em seqüências de vı́deo é um importante problema de

visão computacional e tem recebido muita atenção por parte da comunidade ci-

entı́fica. Métodos de rastreamento têm diversas aplicações tais como detecção e

extração de caracterı́sticas, além de casamento, alinhamento e costura de imagens

para a geração de panoramas.

No presente trabalho, a atenção é voltada para o rastreamento de componentes

conexas tridimensionais [Meier & Ade, 1998] obtidas a partir de cada quadro de um

vı́deo 3D. Este é um problema diferente do de rastrear objetos 2D em tradicionais

seqüências de vı́deo em nı́veis de cinza ou colorido justamente por incorporar a
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informação de profundidade da cena gravada. A saı́da do processo de rastreamento

é uma relação inter-quadros de cada componente conexa.

Para abordar o problema de rastreamento e registro de componentes conexas em

um vı́deo 3D e fazer a integração dos dados geométricos, primeiramente é preciso

detectar as componentes conexas tridimensionais presentes em cada quadro. Tal

necessidade deve-se ao fato de que o casamento entre todas as CCs (casamento

global) é melhor feito quando cada uma delas é registrada individualmente, uma

vez que é eliminada a influência do movimento relativo entre elas. As CCs podem

representar objetos completos ou partes de objetos presentes na cena gravada.

A Figura 1.7, já discutida na Seção 1.4, ilustra a abordagem adotada. Dois

quadros subseqüentes são esquematicamente exibidos (denotados como quadro t−
1 e quadro t). Após a detecção das CCs, os próximos passos necessários são:

¬ rastreamento das componentes conexas por meio da identificação de qual CC

no quadro t− 1 corresponde a qual no quadro t ou da verificação de tratar-se de

uma nova CC;

 identificação de uma translação que melhor aproxime as texturas dos dois qua-

dros consecutivos;

® aplicação da translação calculada no passo anterior aos dados de geometria;

¯ identificação de pontos salientes no quadro t;

° identificação de pontos correspondentes no quadro t− 1 por meio de interpola-

ção dos dados de geometria, e

± aplicação do algoritmo ICP para registro tridimensional das componentes cone-

xas.

É importante notar que o sistema de aquisição de vı́deo 3D usado provê tanto

informação de textura quanto de geometria da cena em cada quadro, ou seja, os da-

dos são fornecidos como uma superfı́cie de Monge (imagem de profundidade) com

textura. Em outras palavras, trata-se de um gráfico em R3 de uma função f : U −→
R × c(u, v), em que U é um aberto de R3 e c(u, v) = (R(u, v), G(u, v), B(u, v))
é a cor da textura, no sistema de cores RGB, do pixel de coordenadas (u, v). Além
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Figura 4.1 Taxa de Nyquist. O teorema de Nyquist afirma que, para se obter
uma representação precisa de um sinal analógico, a amplitude do mesmo deve ser
amostrada a uma taxa igual ou superior a duas vezes a freqüência da componente
senoidal de mais alta freqüência do sinal.

da informação geométrica de cada CC 3D, essa abordagem também aproveita-se da

textura da imagem, a fim de melhorar os resultados de uma forma eficiente. A taxa

de aquisição, por ser em tempo real, implica em uma alta consistência temporal, a

qual é explorada pelos procedimentos de rastreamento e alinhamento.

Sistemas de vı́deo 3D geralmente adquirem a textura da cena com uma reso-

lução maior que a da geometria da mesma. Este fato é verificado no sistema de

captura de vı́deo 3D do IMPA, uma vez que foi adotado estéreo ativo (luz estrutu-

rada) para obtenção de informação de geometria 3D. Baseado no conceito da taxa

de Nyquist (vide Figura 4.1), a resolução da textura precisa ser pelo menos duas ve-

zes a da geometria. Nos experimentos feitos, ela é mais que o dobro. Desta forma,

uma abordagem razoável é usar a textura para melhorar o casamento da geometria.

A imagem da textura provê caracterı́sticas visuais a serem exploradas enquanto a

geometria fornece caracterı́sticas geométricas (forma) dos objetos na cena. Ambas

são exploradas de maneira complementar. Trata-se de um passo intermediário e

este documento contém o estudo que já foi desenvolvido nesse sentido.
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Figura 4.2 Sistemas de coordenadas. Para a captura de vı́deo 3D e o rastrea-
mento e registro de CCs, são usados três sistemas de coordenadas: o da textura
(u, v e d(u, v)), o da câmera (p, v e d(p, v)) e o do mundo (x, y e z). Os dados
de cada um destes sistemas são alterados de acordo com o valor no eixo t, do
tempo.

Pode-se usar diferentes sistemas de coordenadas para descrever os objetos mo-

delados em um sistema de vı́deo 3D. O sistema de coordenadas serve para dar uma

referência em termos de medidas do tamanho e posição dos objetos dentro da área

de trabalho [Azevedo & Conci, 2003]. O sistema de captura de vı́deo 3D envolve

três sistemas de coordenadas diferentes (ilustrados na Figura 4.2):

Sistema de coordenadas da textura: é o domı́nio paramétrico da imagem da tex-

tura, o qual é usado também para a imagem de profundidade (isto é, geo-

metria). Para cada ponto (u, v) na imagem é associada uma função de cor

c(u, v) = (R(u, v), G(u, v), B(u, v)) além da informação de profundidade

d(u, v). Conforme explicado na Seção 3.5, a informação de profundidade

não é calculada pelo sistema para todos os pontos (u, v), mas ela pode ser
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obtida por interpolação dos pontos de amostragem. Comete-se o abuso de

usar a notação c(u, v, t) e d(u, v, t) para denotar, respectivamente, a tex-

tura e a profundidade do pixel de coordenadas (u, v) do quadro no tempo t.

Alguns autores preferem chamar este sistema de coordenadas de sistema de

referência do dispositivo, já que neste tipo de sistema faz-se uso de coordena-

das que podem ser fornecidas diretamente por um dispositivo especı́fico. As-

sim, os limites dos valores das coordenadas são dados pelo número máximo

de pixeis que compõem o vı́deo (640 × 240). No entanto, este não é o caso,

uma vez que considera-se o sistema de coordenadas da câmera como sendo

um outro, que é descrito a seguir.

Sistema de coordenadas da câmera: este sistema de coordenadas é dado pelos

parâmetros intrı́nsecos (e.g., distância focal, razão de aspecto e centro de

projeção) e extrı́nsecos (translação e rotação) da câmera. Baseando-se na

parametrização (u, v) da imagem, é possı́vel calcular a posição de um ponto

da cena visto pela câmera: consideremos um ponto P amostrado na imagem

de profundidade e associado ao pixel p = (u, v), com profundidade wP =
d(u, v). Podemos calcular o vetor direção de P como v = (P−O)/||P−O||,
em que O é a origem do centro de projeção. Todos os pontos pertencentes

ao raio de visão determinado por O e P são da forma r(w) = O + wv, em

que o parâmetro w indica a distância até a origem O. Então, a coordenada

do ponto P da superfı́cie é dada, no sistema de coordenadas da câmera, por

P = r(wP ) = O + wPv, conforme exemplificado na Figura 4.3. Para fins

de rastreamento e registro, considera-se o sistema de coordenadas da câmera

como sendo constituı́do pelos eixos p, v e d(p, v). O eixo v equivale ao eixo

das ordenadas no sistema de coordenadas da textura. Por sua vez, o eixo

p indica o número da faixa colorida que é projetada sobre a cena gravada,

incorporando assim informação que é enviada pelo projetor.

Sistema de coordenadas do mundo: é o sistema de coordenadas global da cena,

no qual elementos da câmera e da cena estão embutidos. Também é chamado

de sistema de referência do universo. Uma vez que tanto a câmera pode

ter seus parâmetros alterados quanto os objetos na cena podem se mover,

suas posições e orientações são dependentes do tempo. Na Figura 4.2, esse
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Figura 4.3 Cálculo da posição de um ponto da cena. O ponto P está locali-
zado na ponta do nariz do modelo tridimensional da face exibida. A reta que liga
o ponto P ao centro de projeção O da câmera, passa pelo pixel de coordenadas
(u, v) na textura, a qual é representada como um retângulo em perspectiva em
frente ao modelo 3D.

sistema é representado pelos eixos x, y e z.

Todos esses sistemas de coordenadas são explorados na abordagem adotada,

cada um sendo escolhido convenientemente, a fim de permitir a criação de uma

solução mais eficaz. O rastreamento de CCs é feito no sistema de coordenadas da

imagem. A detecção de caracterı́sticas visuais e o alinhamento de textura para a

identificação de pontos salientes e seus correspondentes no decorrer dos diferentes

quadros também são executados no sistema de coordenadas da imagem e permi-

tem o mapeamento da informação entre as coordenadas da câmera de diferentes

quadros. Finalmente, a detecção de caracterı́sticas de forma e o alinhamento da ge-

ometria são feitos no sistema de coordenadas da câmera e permitem o mapeamento
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Figura 4.4 Proximidade no espaço discreto (p, v). O quadriculado à esquerda
mostra pontos vizinhos ao ponto central de coordenadas (p, v) no espaço da
câmera. O exemplo à direita ilustra como esta proximidade pode ser usada para
reduzir o espaço de busca por pontos que estejam próximos também na geometria
dos objetos gravados.

de informação de posição no sistema de coordenadas global. Cada um desses pas-

sos é detalhado nas seções que seguem.

SEÇÃO 4.2

Detecção de Componentes Conexas

O primeiro passo para a detecção de componentes conexas é a construção de um

grafo de conexão de pontos 3D. De modo simples, pontos cuja proximidade seja

menor que um determinado limiar l são ditos conexos. Uma componente conexa

é um grafo isolado de pontos conexos. Abordagens ingênuas para a construção de

tais grafos podem possuir um tempo de complexidade muito alto.

Os métodos de decodificação usados em sistemas estéreo ativos fornecem auto-

maticamente informação local que pode ser usada para a detecção de componentes

conexas. As coordenadas p e v (coluna e linha, respectivamente, no espaço da

câmera) de um ponto 3D definem uma topologia intrı́nseca.

Deste modo, pontos que estão próximos no espaço discreto (p, v) são fortes

candidatos a estarem próximos no espaço 3D (vide Figura 4.4). Isto nem sempre é

verdade devido a descontinuidades na profundidade da cena. Por outro lado, pontos

distantes no espaço (p, v) também estão distantes no espaço 3D. Portanto, o uso
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de uma tabela (p, v) reduz significativamente o espaço de busca para o cálculo do

grafo de conexão e das diferentes componentes conexas.

Neste esquema, dois pontos estão conectados se eles forem k-vizinhos na tabela

(p, v) e se a distância que os separa no espaço 3D for menor que o limiar l. É

necessário ter cuidado porque a resolução de v é tipicamente muito maior que a

resolução de p e, conseqüentemente, suas unidades são diferentes.

As componentes conexas de uma cena são identificadas de acordo com rótulos

que lhes são atribuı́dos. Para fins de visualização, tais rótulos são mapeados em

cores num número máximo de 1024.

SEÇÃO 4.3

Rastreamento de Componentes Conexas

Com a detecção de cada CC em mãos, pode-se obter a segmentação das mesmas.

Sendo ri o rótulo da CC de interesse, para segmentá-la basta percorrer os dados

pertencentes às linhas de profundidade, realizando uma nova rotulação:

+ se o rótulo do ponto é ri, deve-se mantê-lo;

+ caso contrário, deve-se alterá-lo para um rótulo de fundo rf .

Tal procedimento pode ser usado inclusive para fazer a segmentação da textura

correspondente. O único fato adicional a ser levado em conta é a diferença nas

resoluções. Para tanto, pode-se considerar, por exemplo, que a textura correspon-

dente ao intervalo entre dois pontos de profundidade adjacentes com o mesmo

rótulo ri refere-se à CC de rótulo ri. Essa informação é levada em conta no ali-

nhamento de texturas (a ser visto adiante).

Uma vez que as CCs são segmentadas quadro a quadro independentemente, é

necessário implementar um procedimento de rastreamento para identificar qual CC

no quadro t − 1 corresponde a qual no quadro t. Diferentes eventos importantes

precisam ser tratados pelo procedimento de rastreamento, tais como: CCs móveis

que mudam de forma, novas CCs que aparecem na cena, CCs antigas que desapare-

cem (por exemplo, movendo-se para fora da cena), CCs que se unem (por exemplo,

dois objetos diferentes que se tocam em algum instante) e CCs que se dividem (por
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Figura 4.5 Possı́veis casos.

CCs móveis
que mudam

de forma

CCs que
aparecem na

cena

CCs que
saem da

cena

CCs que se
unem

CCs que se
separam

Figura 4.6 Área de sobreposição em quadros subseqüentes. (a) e (b) ilustram
duas componentes conexas correspondentes em quadros subseqüentes; (c) De-
vido à alta taxa de aquisição, as duas CCs tendem a possuir uma grande área de
sobreposição.

(a) (b) (c)

exemplo, objetos que se tocavam e que separam-se movendo-se cada um para um

lado). Uma coletânea destes possı́veis casos é mostrada na Figura 4.5.

O procedimento de rastreamento proposto considera quadros consecutivos de

modo que possamos explorar o fato de que cada CC faz pequenos movimentos en-

tre quadros subseqüentes devido à alta taxa de aquisição (30 quadros por segundo).

Em tais casos, espera-se que a intersecção de uma CC em um quadro t com sua

correspondente CC no quadro t − 1 seja grande. A intersecção entre as CCs em

quadros subseqüentes é usada para rastrear as CCs (veja a Figura 4.6). O processa-

mento do primeiro quadro é especial, uma vez que não há quadro anterior para que
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as intersecções entre as componentes conexas sejam calculadas.

Seja L = {l1, l2, . . . , lr} um conjunto de r rótulos de CCs em cada quadro.

O rastreamento de uma componente conexa pode ser visto como a determinação

de um mapeamento M : L → L tal que, para cada quadro no tempo t, se uma

mesma CC possuir rótulo lx em um quadro no tempo t − 1 e rótulo ly no quadro

no tempo t, então M(ly) = lx. A imagem de profundidade d(u, v, t) é usada para

construir M . Para cada CC c no tempo t, é calculada a intersecção entre c e todas

as CCs no tempo t − 1. Somente as componentes conexas no tempo t − 1 com

uma intersecção maior que um limiar definido previamente são consideradas como

candidatas. Nesse ponto, a heurı́stica usada é que intersecções muito pequenas

freqüentemente advêm como resultado da presença de ruı́dos nos dados de entrada.

Sejam c1, c2, . . . , cn essas CCs candidatas no quadro t− 1. A diferença média

entre as coordenadas de profundidade de c e c1, c2, . . . , cn é dada por:

m(c, ci) =
1

|c ∩ ci|
∑

(u,v)∈c∩ci

|d(u, v, t)− d(u, v, t− 1)| ,

para i = 1, 2, . . . , n. O termo minim(c, ci) é chamado de erro normalizado

mı́nimo. A CC em t − 1 que minimiza a média de diferenças m(c, ci) é escolhida

como a candidata final. É essa CC que melhor casa com a componente conexa c no

quadro t.

Determina-se um limiar de distância máxima dmax. Se minim(c, ci) > dmax,

então nenhum mapeamento entre os quadros t e t − 1 é criado para c. Neste caso,

c é considerada como sendo uma nova CC surgida no quadro t, ou seja, que não

estava presente no quadro t− 1. Um novo rótulo é então atribuı́do a c.

Nos experimentos feitos, adotou-se dmax = 1.5 e a intersecção mı́nima a-

ceitável foi de 30% da área da componente conexa sendo analisada. Ambos os

parâmetros são determinados empiricamente. Se a intersecção for grande o sufici-

ente, a componente não pode ser considerada ruı́do e é candidata ao rastreamento.

Se a intersecção máxima de uma componente no quadro t com todas as compo-

nentes no quadro t− 1 for menor que a constante de intersecção mı́nima aceitável

adotada, então deve-se ser mais flexı́vel, passando a aceitar uma intersecção mı́nima

menor ainda. Caso contrário, sempre que uma nova CC surgisse na cena próximo
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Figura 4.7 Rastreamento de componentes conexas que são divididas. (a) e (b)
ilustram dois quadros consecutivos, t − 1 e t. O quadro t − 1 contém três objetos
e o fundo, os quais são tomados como sendo 4 CCs. A CC do fundo é indicada
por A. Conforme a CC do meio move-se e atinge a borda da imagem, o fundo é
dividido em duas CCs, como mostrado em (b). O procedimento de rastreamento
de CCs é capaz de lidar com tais situações, identificando que ambas as CCs B e
C no quadro t correspondem à CC A no quadro t− 1.

(a) Quadro t− 1 (b) Quadro t

a uma grande variedade de CCs, ela teria um novo rótulo atribuı́do. Isso ocorreria

por vários quadros, até que um rótulo se estabilizasse, devido à maior porção no

cálculo da intersecção conforme a nova CC ganha mais espaço em cena.

Visualmente, o rastreamento dá-se pelas cores de cada CC, as quais estão es-

tritamente ligadas aos rótulos que são atribuı́dos. É importante notar que este al-

goritmo de rastreamento também lida corretamente com o caso em que uma com-

ponente conexa simples divide-se de um quadro para o próximo: espera-se que as

duas novas CCs criadas no quadro t sejam mapeadas na mesma CC no quadro t−1.

Um exemplo é exibido na Figura 4.7.

SEÇÃO 4.4

Registro de Componentes Conexas

Uma vez que as CCs são rastreadas ao longo da seqüência de vı́deo, cada par de

CCs correspondentes em quadros subseqüentes deve ser alinhado. Isto é feito por

meio da aplicação do algoritmo iterativo de pontos mais próximos (ICP) [Besl &
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McKay, 1992] a um conjunto de pontos salientes selecionados a partir das CCs. O

algoritmo ICP é amplamente usado para o alinhamento de modelos tridimensionais

baseando-se somente na geometria1 das superfı́cies.

É importante salientar que esse tipo de registro não pode ser feito pelo método

de mı́nimos quadrados, uma vez que este deve ser aplicado a conjuntos que conte-

nham a mesma quantidade de pontos, o que nem sempre é o caso.

Quatro passos são seguidos a fim de selecionar os pontos que alimentam o

algoritmo ICP:

¬ Alinhamento das texturas: As regiões retangulares relativas às texturas das

CCs consideradas são extraı́das. Para cada uma destas regiões retangulares, os

pixeis que não pertencem à CC em questão têm seu valor alterado para a cor

preta. As duas novas imagens são casadas por meio de correlação cruzada. Para

o cálculo da correlação cruzada, faz-se uso do teorema da correlação. Desta

forma, sendo f(x, y) e h(x, y) funções que representam as duas imagens a se-

rem correlacionadas, temos que:

f(x, y) ◦ h(x, y)⇔ F ∗(u, v)H(u, v) ,

ou seja, a correlação cruzada no domı́nio do espaço pode ser obtida tomando-se

a transformada inversa de Fourier do produto ponto-a-ponto entre o conjugado

complexo da transformada de Fourier da primeira função e a transformada de

Fourier da segunda função. O ponto máximo de correlação das duas regiões de

textura c(u, v, t) ◦ c(u, v, t − 1) indica a translação que uma região deveria

sofrer a fim de ocorrer um casamento com a outra. Uma correspondência ponto

a ponto entre as duas regiões c(u, v, t) e c(u, v, t − 1) é então estabelecida. A

principal vantagem de se usar textura para criar esta correspondência entre dois

quadros, em vez da geometria, é a alta resolução apresentada pela primeira.

 Aplicação da translação calculada no passo anterior aos dados de geome-
tria (quadro t): A translação que é calculada para um melhor alinhamento das

texturas é aplicada aos dados de geometria do quadro t. Essa translação é feita

1Há versões modificadas do algoritmo ICP que também se utilizam da cor presente em uma
textura que é mapeada sobre a superfı́cie a ser registrada.
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ignorando-se o eixo d(p, v) de profundidade da câmera, levando-se em conta

apenas os eixos p e v (vide esquema do sistema de coordenadas da câmera na

Figura 4.2).

® Identificação de pontos salientes nos dados da geometria (quadro t): Os

dados d(p, v) da geometria representam a informação de profundidade medida

ao longo dos padrões de luz projetados na cena. Ao se tentar fazer o registro

de duas nuvens de pontos originárias de um vı́deo 3D, o algoritmo ICP tem a

tendência de alinhá-las, ficando uma linha range alinhada com outra. A solução

encontrada para este problema é fazer uma seleção de pontos salientes. Para a

seleção destes, considera-se cada linha que demarca a fronteira entre duas fai-

xas de luz como sendo um sinal unidimensional. São tomados como pontos

salientes o conjunto de pontos máximos e mı́nimos locais, os quais são identifi-

cados por meio de diferenciação numérica de d(p, v, t). Neste momento (antes

do cálculo da primeira derivada do sinal), é importante usar um filtro de borra-

mento do sinal, tal como o filtro da gaussiana, a fim de evitar a seleção de ruı́dos

como pontos salientes. Os ruı́dos aparecem na geometria como picos no sinal

d(p, v, t), sendo portanto identificados como máximo ou mı́nimo local caso uma

filtragem passa-baixas não seja aplicada.

¯ Identificação de pontos correspondentes por meio de interpolação dos da-
dos de geometria (quadro t− 1): A posição na textura c(u, v, t) de cada ponto

saliente de d(u, v, t) é identificada. Devido ao procedimento de alinhamento por

correlação da textura, usa-se como heurı́stica que esta também seja a posição dos

pontos salientes na imagem alinhada da textura c(u, v, t− 1). É importante no-

tar que, devido à resolução da imagem da textura ser maior que a da geometria,

a posição de um ponto saliente no quadro t − 1 pode não ter um ponto corres-

pondente amostrado nos dados da geometria do quadro t− 1. Portanto, o ponto

saliente no quadro t− 1 é obtido por interpolação linear simples dos pontos da

geometria deste mesmo quadro.

O procedimento acima leva a dois conjuntos de pontos salientes corresponden-

tes dos dados da geometria dos quadros t e t − 1. Esses dois conjuntos de pontos

são então registrados por meio da aplicação do algoritmo ICP, enfim produzindo o

resultado desejado: o casamento das componentes conexas.
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SEÇÃO 4.5

Aplicações Desenvolvidas

Uma vez tendo as componentes conexas detectadas, rastreadas e registradas, uma

mirı́ade de aplicações pode ser desenvolvida. De fato, a maior aplicação que se tem

em mente é a que dará origem ao vı́deo de 4a geração, no qual modelos tridimen-

sionais seriam obtidos, melhorados e aperfeiçoados a partir de cada modelo 21
2D

existente em cada quadro de um vı́deo 3D.

Até que este objetivo final seja atingido, diversas outras aplicações precisam

ser desenvolvidas. Duas destas tarefas intermediárias foram concluı́das durante

este trabalho: (1) aplicação de uma malha às CCs detectadas e (2) módulo de

visualização das mesmas.

A malha usada para os modelos tridimensionais das CCs identificadas foi a

A48, uma malha dinâmica adaptativa baseada em operadores estelares já comen-

tada na Seção 2.4. Essa malha possui a capacidade de adaptar-se à geometria da

superfı́cie conforme esta evolui. De posse de tais malhas, pode-se por fim fazer a

integração das mesmas, tomando-as duas a duas na seqüência de quadros do vı́deo

3D e gerando uma malha final que acomode melhor as componentes conexas casa-

das. Esse é um tópico que será abordado na continuação deste trabalho.

Para facilitar o experimento de novos algoritmos com os dados oriundos do

vı́deo 3D, deu-se inı́cio à implementação de um sistema de visualização do mesmo.

Neste sistema, foi desenvolvida uma interface que permite a aplicação de:

+ decimação quádrica, com a possibilidade de se escolher a percentagem de re-

dução dos dados;

+ suavização da superfı́cie da malha;

+ cálculo das normais à superfı́cie, para maior fidelidade à iluminação;

+ mapeamento de cores segundo a profundidade, facilitando a visualização dos

modelos 21
2D ao serem renderizados pela placa gráfica;

+ renderização estéreo vermelho-azul, permitindo experimentações com óculos

de visão estéreo vermelho-azul (celofane), e
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+ efeito de borramento por movimento da câmera.



5
Resultados Experimentais

NESTE CAPÍTULO, são apresentados resultados experimentais usando se-

qüências de vı́deo 3D fornecidas pelo IMPA. Tais resultados evidenciam

a vantagem do uso da textura para um melhor casamento da geometria,

já que a resolução daquela é maior que a desta.

Primeiramente são mostrados resultados referentes ao rastreamento e casa-

mento de componentes conexas. Na seqüência, há imagens que ilustram a aplicação

da malha dinâmica adaptativa aos dados de vı́deo 3D e o sistema de visualização

desenvolvido.

Todos os cálculos computacionais foram feitos usando-se a infra-estrutura des-

crita na ficha técnica na página xxv.

SEÇÃO 5.1

Rastreamento e Casamento de Componentes Conexas

A Figura 5.1 mostra a informação de textura de três quadros de uma seqüência

de vı́deo (linha do topo) juntamente com os correspondentes dados de geometria

segmentada (linha do meio). No primeiro quadro (coluna da esquerda) há uma

pessoa em frente a um fundo plano, portanto definindo duas componentes conexas

no espaço da geometria. As CCs são codificadas por meio de cores diferentes. À

medida que a pessoa se move, as CCs correspondentes são rastreadas conforme

esperado (linha da base). A estrutura do fundo que está atrás da pessoa no pri-

meiro quadro aparece como uma terceira CC, de acordo com o que é mostrado na

segunda coluna. É importante notar que essa terceira CC não é identificada como

85
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Figura 5.1 Rastreamento de componentes conexas em vı́deo 3D. Exemplo
de três quadros de vı́deo com suas correspondentes componentes conexas sendo
rastreadas. A informação de textura é mostrada na linha do topo enquanto a de
geometria (CCs identificadas) é mostrada na linha do meio. Na linha da base é
exibido o rastreamento das CCs. Estes não são quadros consecutivos no vı́deo
3D.

sendo a primeira CC do fundo porque ela não foi vista inicialmente como uma CC

nos dados de geometria (primeira coluna) e porque a CC da pessoa divide comple-

tamente a CC do fundo, da base ao topo. Esta terceira CC que aparece também é

corretamente rastreada, conforme exibido na terceira coluna.

Um exemplo da informação de textura e da segmentação correspondente usando

a geometria da CC é mostrado na Figura 5.2. Essa textura segmentada é usada

pelo procedimento de alinhamento da mesma para criar um mapeamento entre as

texturas de quadros subseqüentes, como mostrado na Figura 5.3. Nesse exem-

plo, usamos uma diferença de dez quadros apenas com o propósito de uma melhor

visualização. Em quadros consecutivos, a translação geralmente é pequena.

Os pontos salientes calculados para o quadro mostrado na Figura 5.4(a) são

mostrados na Figura 5.4(b) na cor branca. As linhas em vermelho representam o
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Figura 5.2 Segmentação da textura. (a) Textura completa de um quadro. (b)
Textura de apenas uma componente conexa, usada para calcular o casamento de
texturas.

(a) (b)

Figura 5.3 Translação baseada no casamento de textura. (a) Textura de uma
componente conexa em um quadro t − 10. (b) Textura da mesma componente
conexa no quadro t. (c) Quadro t transladado em (u, v) = (1, 71) com relação
ao quadro t − 10 e sobreposto a este último. O quadro t é mostrado com 50% de
transparência.

(a) (b) (c)

restante dos dados de profundidade. Na mesma figura, é mostrada a textura da

componente conexa em questão no quadro anterior, juntamente com seus pontos

salientes interpolados correspondentes (Figuras 5.4(c) e 5.4(d)).

Os pontos salientes são selecionados como entrada para o algoritmo ICP (o pro-

grama Scanalyze tem sido usado em nossos experimentos—http://graphics.

stanford.edu/software/scanalyze/). O casamento resultante é mos-

trado na imagem (a) da Figura 5.5. Uma nuvem de pontos é exibida na cor laranja

e a outra na cor azul. A imagem na Figura 5.5(b) mostra um outro conjunto de

pontos alinhados de acordo com a Figura 5.3. Ambos os resultados corroboram o

método introduzido.
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Figura 5.4 Dados de profundidade e pontos salientes. Dois quadros consecu-
tivos contendo apenas uma componente conexa são mostrados em (a) e (c). Cada
quadro é acompanhado por seus dados de profundidade correspondentes em (b) e
(d). Os pontos salientes (máximos e mı́nimos locais) são os brancos.

(a) (b)

(c) (d)
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Figura 5.5 Casamento feito pelo algoritmo ICP. A imagem (a) mostra os pon-
tos salientes da Figura 5.4 casados usando o algoritmo ICP. A imagem (b) mos-
tra um outro conjunto de pontos alinhados.

(a) (b)

Os procedimentos de identificação e o rastreamento das componentes conexas

foram desenvolvidos na linguagem C, com restrições de tempo real em mente. As-

sim, podem ser executados em tempo de taxa de vı́deo de acordo com a alteração

de parâmetros. Quanto maior a velocidade de processamento, menor a quali-

dade do rastreamento. O alinhamento de textura foi escrito em uma linguagem

de programação diferente (MATLAB R©) e ainda não foi integrado ao restante do

código.

SEÇÃO 5.2

Aplicação da Malha e Sistema de Visualização

A Figura 5.6 exemplifica a aplicação da malha dinâmica adaptativa A48 em dados

oriundos de um vı́deo 3D. À esquerda temos a malha aplicada a uma face e à direita

é mostrada em detalhe a região do nariz e da boca da face exibida.

A interface gráfica do sistema de visualização que vem sendo desenvolvido é

exibida na Figura 5.7. Parte dos diversos modos de visualização já implementados é

mostrada na Figura 5.8. São ilustrados exemplos de decimação quádrica com 80%

de redução dos dados, mapeamento de cores segundo a profundidade, renderização

estéreo vermelho-azul e efeito de borramento por movimento da câmera.
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Figura 5.6 Aplicação da malha dinâmica adaptativa. Malha aplicada a uma
face e detalhe da região do nariz e da boca. Em cima temos uma visualização da
face de cada triângulo. Embaixo são exibidas apenas as arestas. Fica evidente a
quadrangulação triangulada, necessária para a construção da malha.
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Figura 5.7 Sistema de visualização. Interface gráfica do sistema de
visualização que está sendo desenvolvido.
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Figura 5.8 Visualizações do vı́deo 3D. Decimação quádrica com 80% de
redução dos dados, mapeamento de cores segundo a profundidade, renderização
estéreo vermelho-azul e efeito de borramento por movimento da câmera.
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Conclusão

A PRINCIPAL MOTIVAÇÃO no andamento deste trabalho tem sido a recons-

trução tridimensional dos objetos presentes em uma cena de vı́deo 3D

por meio do casamento de diversas imagens 21
2D. Para tanto, a detecção,

o rastreamento e o registro das componentes conexas presentes em um vı́deo 3D

são passos intermediários importantes.

Este projeto de mestrado envolveu a aplicação e a extensão de um método já

desenvolvido e apresentado no SIGGRAPH (International Conference and Exhibi-

tion on Computer Graphics and Interactive Techniques) sob o tı́tulo Real Time 3D

Video [Velho et al., 2004]. Foi concluı́da uma fase de implementação e aplicação

dos conceitos estudados. Em particular, testes com o algoritmo ICP foram feitos

por meio do uso do programa Scanalyze , da Universidade de Stanford . Isso foi

possı́vel graças ao livre acesso que se tem ao código que manipula os arquivos de

formato v4d, criado no IMPA.

Uma outra fase deste trabalho envolveu a geração de malhas para cada compo-

nente conexa. Para esse fim, foi usada a biblioteca de malha dinâmica adaptativa

A48 desenvolvida pelo professor Luiz Velho [Velho, 2004].

Durante a escolha e a redação do conteúdo dos capı́tulos anteriores, não se

teve, de forma alguma, a pretensão de tornar este documento auto-contido, pois

isto implicaria num texto demasiado extenso e tiraria o foco da metodologia intro-

duzida. No entanto, fez-se necessária a inclusão de uma explicação detalhada sobre

o sistema de aquisição de vı́deo 3D do IMPA, que, apesar de não ter sido fruto do

trabalho desenvolvido nesse mestrado, é a base para os avanços obtidos.

93
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Com tais objetivos em mente, os seguintes assuntos foram abordados neste

documento: definição de vı́deo 3D, métodos estereoscópicos, explicação básica de

modelagem 3D, codificação por luz estruturada, o algoritmo ICP, malha dinâmica

adaptativa, sistema de vı́deo 3D do IMPA, sistema de visualização desenvolvido e

rastreamento e casamento de CCs.

Este capı́tulo conclui a apresentação do trabalho desenvolvido com uma dis-

cussão acerca dos avanços obtidos e das limitações encontradas (Seção 6.1). Na

seqüência, sugestões para trabalhos futuros são apresentadas na Seção 6.2, in-

cluindo o uso do filtro de Kalman para acelerar o processo de rastreamento e o

uso do caráter adaptativo da malha dinâmica.

SEÇÃO 6.1

Discussão

O novo método para rastreamento e casamento de CCs apresentado tem se mos-

trado efetivo em nossos experimentos, sendo conveniente para diversas aplicações

envolvendo vı́deos 3D. O método lida corretamente com diferentes eventos que

podem ocorrer, tais como o surgimento, o desaparecimento, a união e a divisão de

CCs móveis e maleáveis.

A principal contribuição deste trabalho é a integração das informações de ge-

ometria e textura fornecidas por um vı́deo 3D. A originalidade mostra-se tanto na

reunião inédita de técnicas já conhecidas como no uso do algoritmo ICP a dados

oriundos de um vı́deo 3D, com o fim de rastrear e registrar CCs, objetivando a mo-

delagem tridimensional. Este é um passo importante, pois trata-se de um avanço

inicial em direção ao conceito de vı́deo de 4a geração [Vieira et al., 2005], por meio

da acumulação da geometria no tempo.

O uso do casamento da textura melhora o casamento da geometria justamente

porque a resolução daquela é maior que a desta, fato que é comum em sistemas de

captura de vı́deo 3D.

Vale a pena enfatizar o fato de que todo o processamento é feito individual-

mente sobre as componentes conexas de um vı́deo 3D, em oposição a um casa-

mento que fosse realizado com todos os dados de geometria de uma cena de uma

só vez (o que equivaleria a considerar que todo quadro contivesse apenas uma CC).
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Tal procedimento resulta na obtenção de um melhor casamento global. A melhora

obtida com a união dos casamentos individuais com relação a um único casamento

por quadro deve-se à eliminação do movimento relativo entre as CCs.

Não foi desenvolvido nenhum método de avaliação que fornecesse uma medida

de erro para validação do casamento efetuado. A avaliação do resultado foi apenas

visual, por meio de comparação entre os casamentos da geometria com e sem o uso

do casamento da textura.

Conforme foi dito no capı́tulo sobre a metodologia introduzida, o código ainda

não foi unificado. Além do uso de três linguagens (C, C++ e Matlabr), a comu-

nicação entre as partes do código ainda é feita por meio da leitura e da escrita de

arquivos em disco em vez de a transferência de dados ocorrer toda em memória.

Em particular, esta falta de integração entre o código desenvolvido inviabiliza uma

avaliação técnica sobre a interferência causada na execução em tempo real, que era

uma caracterı́stica do sistema original.

É importante notar que os resultados obtidos neste trabalho levaram em conta

um casamento de texturas que foi feito apenas com o uso de translações. Certa-

mente, o uso de métodos mais complexos que resultem num melhor casamento de

texturas também resultará num melhor casamento da geometria.

Também deve-se notar que o caráter de adaptação da malha A48 ainda não foi

usado. Até então, o que se fez foi aplicar a malha a cada uma das CCs presen-

tes no vı́deo. Graças à grande similaridade existente entre as geometrias de uma

mesma CC em quadros consecutivos, tem-se uma grande expectativa com relação

ao uso desta caracterı́stica da malha dinâmica adaptativa. Algumas idéias já foram

desenvolvidas neste sentido conforme pode ser visto na descrição presente na seção

seguinte.

SEÇÃO 6.2

Trabalhos Futuros

Para finalizar, são apresentados alguns problemas em aberto bem como algumas

linhas de pesquisa que surgem conforme considerações relacionadas aos resultados

obtidos nesta dissertação. São propostos possı́veis caminhos para a resolução dos

mesmos. A partir de uma pesquisa bibliográfica feita, pretende-se dar continuidade
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ao estudo aprofundado tanto dos algoritmos a serem usados quanto do estado da

arte na área.

Algoritmos para lidar com objetos fixos e rı́gidos já foram desenvolvidos. As-

sim, objetiva-se tanto estudar o comportamento de tais algoritmos nos objetos es-

pecificados, determinando as maiores falhas e estipulando as melhorias a serem

feitas, quanto pretende-se também estudar os efeitos do uso de tais algoritmos para

fazer o casamento de objetos móveis e maleáveis, apontando eventuais falhas nos

métodos atuais.

Em uma fase mais avançada do projeto, pretende-se explorar as caracterı́sticas

do sistema em aplicações práticas tais como detecção, rastreamento, segmentação,

reconhecimento e reconstrução 3D de faces, dentre outras.

O desenvolvimento futuro visa um conteúdo áudio-visual baseado em obje-

tos e contempla o conteúdo da cena 3D aumentada obtida com a incorporação da

informação de geometria ao fluxo de vı́deo. O desafio final é a reconstrução tri-

dimensional de objetos móveis e maleáveis a partir de vı́deo 3D em tempo real,

por meio da integração dos dados finais obtidos após o registro. Esse passo con-

sistirá na integração das imagens de profundidade registradas em um único mo-

delo de superfı́cie conectada. Tal processo primeiro tira vantagem das porções

de sobreposição para determinar como as diferentes imagens de profundidade po-

dem ser combinadas e então eliminar as redundâncias nas áreas de sobreposição.

Esse problema ainda não foi resolvido completamente. Outra preocupação é a

aceleração do processo de rastreamento via filtro de Kalman que, aliado ao al-

goritmo ICP, permitirá uma exploração da coerência espaço-temporal.

Faz-se necessária a utilização de medidas para avaliação de o quanto a suposição

de pouco movimento entre os quadros afeta os resultados. Até então, as melhorias

foram notadas por meio de supervisão visual por parte dos pesquisadores. Após ser

dada como finalizada a solução de toda a parte teórica, nossa preocupação recairá

sobre a otimização do código.

Parte do trabalho futuro consistirá na determinação de quais tipos de proble-

mas 2D podem ser solucionados através do uso de dados 3D obtidos. Tais questões

poderiam constituir uma aplicação do vı́deo 3D em problemas de visão computaci-

onal, e.g., oclusão de objetos, segmentação, reconhecimento, etc.

Conforme discutido, a integração de dados envolve muitas idéias e técnicas,
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nas quais o essencial é usar a informação temporal de quadros passados em uma

determinada representação e adaptá-la ao que se tem no presente para que seja feita

uma integração volumétrica. Técnicas de reamostragem podem ser usadas para a

eliminação de ruı́dos. Além disso, toda a teoria desenvolvida para fotos 3D estáticas

pode ser usada desde que seja passı́vel de extensão para vı́deos.

Um exemplo de trabalho ainda a ser feito é a utilização da coerência temporal

em conjunto com a geometria e com a textura. A idéia é aproveitar o casamento da

textura em quadros consecutivos para “preencher” partes da geometria, melhorando

assim sua qualidade. Observe que, além de haver uma junção entre informações 2D

e 3D, há também um caráter de memória envolvido, já que partes da geometria vista

em quadros passados passam a compor a geometria no modelo correspondente ao

quadro corrente.

Finalmente, um procedimento para a união de formas usando a informação de

registro das CCs está atualmente em desenvolvimento. Com a conclusão de todas

as atividades propostas, o sistema culminará num trabalho mais robusto e completo,

com a possibilidade de atender a diversas aplicações. Para tanto, pretende-se logo

de inı́cio criar uma interface gráfica que permita e facilite a interação do usuário

com os dados. Juntamente com este desenvolvimento, uma nova plataforma de

software será desenvolvida, tudo em um único ambiente e linguagem.

6.2.1 ICP

Embora o programa ICP adotado leve a resultados satisfatórios, parte de nosso

trabalho atual está focado no aperfeiçoamento da implementação deste algoritmo

de modo a permitir o registro de CCs em tempo real [Dalley, 2000; Gupta et al.,

2002; Johnson & Kang, 1996; Masuda & Yokoya, 1995; Rusinkiewicz & Levoy,

2001].

Conforme visto na revisão bibliográfica, o ICP é um algoritmo para rastrea-

mento que converge para um máximo local e que pode ser muito bem aplicado a

casos em que ocorre a intersecção de objetos, fazendo-se uma união na região co-

mum. Um desafio deste estágio é a parte topológica, caso que trata, por exemplo,

do que ocorre numa esfera quando, a partir de componentes que são desconexas no

R2 se passa para componentes que são conexas no S2.
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O resultado do algoritmo ICP e o erro calculado por ele também podem ser

usados para corroborar e avaliar diversos passos do método apresentado, como por

exemplo a correlação. Isso pode ser feito por meio do uso de todos os pontos

salientes ou variando a quantidade destes.

O recente trabalho de Mitra et al. [2007] envolve a aplicação do ICP para o

registro dinâmico de geometria, assunto diretamente relacionado com a presente

pesquisa.

Em breve, pretende-se alterar e aperfeiçoar o código do ICP a partir de alguma

biblioteca já implementada e disponı́vel e, juntamente com o código do filtro de

Kalman, desenvolver uma interface para trabalhar com os dados fornecidos pelo

IMPA, culminando numa maior robustez para o sistema.

6.2.2 Kalman

O filtro preditivo de Kalman [Stenger et al., 2001; Welch, 2007] combina todos

os dados de medida disponı́veis, além do conhecimento prévio sobre o sistema e

os dispositivos mensuradores, a fim de produzir uma estimativa dos valores das

variáveis desejadas de tal modo que o erro seja minimizado estatisticamente.

Neste trabalho, o intuito de seu uso é acelerar todo o processo de registro de

vı́deo 3D por meio da combinação de diferentes fontes de dados disponı́veis, a fim

de predizer a posição e a pose das CCs em um quadro do vı́deo em questão. Para

tanto, o algoritmo deve basear-se nas posições verificadas em quadros anteriores,

inferindo assim o movimento. Esse passo seria dado como um pré-processamento

dos dados de entrada do algoritmo ICP.

A busca de uma aceleração do processo de rastreamento evidencia uma preo-

cupação com a performance, o que vai ao encontro da manutenção da caracterı́stica

de execução em tempo real que o sistema possuı́a originalmente.

6.2.3 A Malha Dinâmica Adaptativa A48

Conforme foi visto no capı́tulo sobre a metodologia introduzida, a biblioteca de

malha dinâmica adaptativa baseada em operadores estelares [Velho, 2004] já vem

sendo usada para a geração de uma malha tridimensional em separado para cada

CC identificada.
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Para que a malha seja considerada boa para as aplicações que podem surgir no

avanço do vı́deo 3D, ela deve possuir as seguintes caracterı́sticas: adaptação à geo-

metria dos objetos, independência com relação à câmera, capacidade de adaptação

de um quadro a outro do vı́deo e possuir triângulos gordos1.

Triangulação

Os dados do vı́deo 3D são muito particulares: eles são estruturados segundo as

linhas range em que temos a profundidade. Pode-se aproveitar esta mesma es-

trutura para a criação da triangulação a ser usada na malha 4-8, segundo uma

quadrangulação regulada (triangulada de acordo com um critério para decisão de

qual diagonal tomar). Logo, não se faz necessário aplicar um algoritmo de triangu-

lação já conhecido, pois assim perde-se a estrutura que já se tem.

Apesar de a triangulação presente no visualizador de vı́deo 3D possuir a vanta-

gem de aproveitar (e manter) a estrutura dos dados, ela ainda não é a mais indicada

para a geração da malha pelos seguintes motivos:

+ é dependente da câmera;

+ a malha seria adaptada de acordo com a estrutura da câmera e não segundo a

complexidade dos objetos na cena;

+ não há um controle referente ao número de polı́gonos usados para representar

um objeto, e

+ devido à grande diferença de resolução na horizontal e na vertical dos dados

de geometria, os triângulos formados seriam muito “finos”, ou seja, um dos

ângulos seria agudo demais.

Operações Sobre a Malha 4-8

A biblioteca A48 fornece uma malha com estrutura semi-regular 4-8. Essa malha

é baseada em operadores estelares, os quais permitem alterações na resolução e na

estrutura de conectividade da mesma.

A malha pode sofrer dois processos básicos de transformação:
1Informalmente, diz-se que um triângulo é gordo quando nenhum de seus ângulos internos é

agudo demais. O triângulo mais gordo possı́vel é o equilátero.
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simplificação: Pode-se simplificar a malha em regiões do objeto em que a su-

perfı́cie é mais suave, em que não haja grandes complexidades ou detalhes

na geometria.

refinamento: Pode-se refinar a malha fazendo uma interpolação dos dados amos-

trados. Contudo, isso não é interessante, pois não implica em ganho de

informação. O que realmente vale a pena, e que está ligado à adaptação

da malha no decorrer do vı́deo, é o aproveitamento de informação de par-

tes diferentes da geometria, a qual surge a partir de novas aquisições, de um

quadro para outro.

Em Busca da Triangulação e da Malha Ideais

Como obter uma malha boa, com as caracterı́sticas descritas acima, a partir dos

dados do vı́deo 3D? Uma maneira ingênua (e computacionalmente cara) seria au-

mentando a resolução da geometria na horizontal até que houvesse uma eqüidade

com a resolução na vertical.

Um modo mais esperto é descrito nos passos a seguir:

¬ Analisar cada curva de faixa para saber o quanto se pode simplificar cada uma

delas por meio da retirada de pontos. Parar quando o erro de Hausdorff (medida

de erro entre dois conjuntos) total tornar-se inaceitável (segundo um limiar a ser

adotado e testado empiricamente).

 Com a retirada de pontos, os dados não serão mais estruturados. Para obter a

estrutura de volta, devemos fazer um refinamento de modo que todas as curvas

possuam o mesmo número de pontos. Para tanto, pode-se usar como parâmetro

um grau de aproximação dado pela distância mı́nima entre dois pontos em uma

mesma curva.

® Baseando-se neste grau de aproximação, aumentar a resolução horizontal da

geometria por meio da inserção de novas curvas obtidas por interpolação linear.

¯ Num novo espaço paramétrico (u, j), em que u é o número da linha na textura

e j é o número da transição entre faixas coloridas, fazer uma quadrangulação

regular com os pontos (u, j), (u+ 1, j), (u, j + 1) e (u+ 1, j + 1). A decisão
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sobre qual das duas direções a diagonal da triangulação irá tomar deve basear-se

em um de seus vizinhos já calculados.

° Criar a malha com a triangulação obtida.

± Partir para a simplificação. A malha A48 possui duas filas de prioridade. Re-

tirar pontos destas filas e ir acumulando o erro quádrico. Somar um quarto da

quádrica para cada vizinho. Parar quando o erro quádrico total tornar-se ina-

ceitável ou quando o número de polı́gonos passar a ser pequeno demais para

representar satisfatoriamente a superfı́cie do objeto.

Casamento e Adaptação de Malhas

No decorrer do vı́deo, é de se esperar que a malha torne-se cada vez melhor, repre-

sentando com mais fidelidade os objetos presentes na cena. A exigência que é feita

neste ponto é que a malha seja boa para sofrer adaptações conforme o surgimento

de novas partes dos objetos, bem como o aumento de informação de geometria no

intervalo entre as faixas.

De inı́cio, a idéia era gerar uma malha para cada quadro e fazer um casamento

entre as malhas, gerando assim a adaptação. Todo este trabalho pode ser evitado se

as duas nuvens de pontos de uma mesma CC em quadros consecutivos sofrerem um

registro com o algoritmo ICP e a mesma transformação (rotação e translação) for

aplicada aos pontos da malha. Na seqüência, calcula-se a projeção dos pontos da

nuvem do quadro corrente sobre a malha transformada (rotacionada e transladada).

Isso pode ser feito da seguinte forma:

+ para pontos da geometria do quadro corrente que, após sofrerem a projeção,

caı́rem sobre polı́gonos da malha obtida até o quadro anterior, decidir se é ne-

cessário fazer um refinamento da malha (caso tı́pico: movimentos de zoom , em

que os objetos aproximam-se ou distanciam-se da câmera).

+ os outros pontos constituirão o crescimento da malha pelas bordas (caso tı́pico:

movimento lateral, em que os objetos movem-se em um plano paralelo ao plano

da imagem capturada pela câmera).

Para lidar com o crescimento da malha, deve-se dar atenção especial às suas

bordas. Mais especificamente, pode-se limitar-se a apenas dois dos quatro lados
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possı́veis da borda: (em cima ou embaixo) e (esquerda ou direita). A escolha é

definida pelo movimento feito pelos objetos.

Dar atenção especial às bordas pode ser entendido como manter a resolução

da malha nessas regiões como a mais fina possı́vel, ou seja, levando em conta a

distância mı́nima calculada no procedimento de retirada de pontos das faixas. Isso

deve ser feito sempre mantendo a estrutura 4-8 da malha.

Até então, discutiu-se sobre o refinamento e o crescimento da malha por meio

da agregação de novos pontos da geometria. O procedimento de simplificação pode

ser aplicado às regiões da malha cujos pontos não aparecem mais, isto é, cuja su-

perfı́cie não é mais amostrada no vı́deo.

Em suma, um melhor conhecimento da classe de objetos à qual a malha será

aplicada leva à possibilidade de se usar tais dados para uma melhor especificação

da malha e das demais etapas a serem aplicadas sobre ela.

6.2.4 Uso da Textura para o Rastreamento de CCs

A informação de textura foi usada, até agora, para melhorar o casamento da geo-

metria, mas ela também pode ser usada para melhorar o rastreamento das CCs.

A abordagem adotada e descrita neste documento envolve o rastreamento das

CCs feito com base na diferença entre os dados de profundidade das regiões das

CCs no quadro anterior que possuem intersecção com a CC em questão no quadro

corrente. A idéia é também usar a textura no cálculo dessa diferença, fazendo as

devidas normalizações e ponderando a importância de cada uma das partes.

Considerando que dz representa a distância na profundidade e dt a distância na

textura, tem-se:

d(c, ci) = α · dz(c, ci) + (1− α) · dt(c, ci)

Uma outra abordagem que também leva em conta a textura é o cálculo do fluxo

ótico na mesma. Essa informação pode ser usada em conjunto com o algoritmo

ICP e com o filtro de Kalman.
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SEÇÃO 6.3

Considerações Finais

O propósito inicial e, por isso mesmo, central da investigação feita, como já anunci-

ado na introdução, foi o rastreamento e registro das CCs presentes em um vı́deo 3D.

Neste texto, foram apresentados os problemas encontrados bem como as soluções

adotadas foram introduzidas e debatidas. O estudo se concentrou na melhoria do

casamento da geometria por meio do casamento da textura, embora também tenha

havido avanços no desenvolvimento de uma interface gráfica para visualização de

vı́deo 3D e na aplicação de uma malha às CCs.

Os resultados apresentados aqui indicam que há muito ainda a ser feito até que

o conceito de vı́deo 4D seja atingido. Conforme pode-se ver na seção anterior, são

diversas as idéias que podem ser aplicadas de modo a tornar realidade o vı́deo 4D.

Com este trabalho, espera-se ter contribuı́do para o avanço da ciência. Que seu

conteúdo sirva de inspiração para novas idéias e de base para a evolução do sistema

discutido.





A
Código Desenvolvido

ESTE APÊNDICE trata de parte do código que foi desenvolvido durante o

mestrado. Na Seção A.1 é explicado o código que faz o rastreamento de

CCs, com ênfase nas constantes que tem influência direta no resultado e

que devem ter seus valores atribuı́dos de forma empı́rica. Já na seção Seção A.2 há

uma discussão acerca dos limites para armazenamento de vértices, arestas e faces

necessários para a visualização da superfı́cie de uma CC.

SEÇÃO A.1

Rastreamento de CCs

O módulo de rastreamento de componentes conexas consiste de dois arquivos:

concomp.c e concomp.h. Ele provê uma estrutura de dados boa para lidar

com CCs, envolvendo armazenamento, mudança de propriedades e ações a serem

feitas com elas.

Há diversas constantes que servem de parâmetros para os cálculos feitos para o

rastreamento de CCs. As mais importantes são:

MAX DIFF Z: Indica a máxima diferença na coordenada de profundidade z tal

que a componente conexa seja considerada como sendo a mesma entre qua-

dros consecutivos. É determinada empiricamente. Valores comuns: 1,5, 2.

MIN INTERSEC: Indica a intersecção mı́nima que deve ocorrer para que uma

componente conexa no frame anterior não seja considerada ruı́do.
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GRID HEIGHT e GRID WIDTH: O limite superior dessas constantes são a al-

tura (em pixeis) da textura e o número de faixas projetadas. Quanto mais

próximos desses valores, mais precisos e lentos são os resultados. Devem ser

testados e determinados empiricamente.

MAX LABELS: São considerados rótulos no intervalo [0, MAX LABELS - 1],

de acordo com o software que já havia sido desenvolvido. Atualmente, os

rótulos são escolhidos aleatoriamente neste intervalo. O ideal seria que eles

representassem cores que fossem facilmente distinguidas por seres humanos,

implicando num intervalo com menos de 1024 possibilidades.

Duas imagens simplificadas, grid1 e grid2, são usadas para calcular a inter-

secção entre CCs dos quadros passado e corrente. Em cada posição é armazenado

o rótulo de um ponto na geometria cujas coordenadas da textura são normalizadas

para as dimensões da grade.

1i n t g r i d 1 [ GRID HEIGHT ] [ GRID WIDTH ] ;

2i n t g r i d 2 [ GRID HEIGHT ] [ GRID WIDTH ] ;

As duas grades acima estão relacionadas a outras duas: grid1z e grid2z.

Elas armazenam a coordenada z de cada ponto geométrico. O campo usado é

VIDEO4D-Zc, o qual informa a profundidade do ponto na imagem com relação à

câmera.

1do ub l e g r i d 1 z [ GRID HEIGHT ] [ GRID WIDTH ] ;

2do ub l e g r i d 2 z [ GRID HEIGHT ] [ GRID WIDTH ] ;

A matriz intersection é indexada pelos rótulos das CCs. Inicialmente

com todas suas posições valendo zero, ela contém o número de vezes que cada

rótulo da grade 2 (ı́ndice das linhas) intersecta com cada rótulo da grade 1 (ı́ndice

das colunas).

1i n t i n t e r s e c t i o n [MAX LABELS ] [ MAX LABELS ] ;

Já na matriz intersection_max, que também é indexada pelos rótulos

das CCs armazenadas na grade 2, cada elemento contém o tamanho da máxima

intersecção para cada rótulo.

1i n t i n t e r s e c t i o n m a x [MAX LABELS ] ;
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O tamanho de cada CC é armazenado na matriz intersection_total:

1i n t i n t e r s e c t i o n t o t a l [MAX LABELS ] ;

A matriz error acumula a soma do valor absoluto da diferença entre as coor-

denadas z armazenadas nas matrizes grid1z e grid2z. No final do programa,

ao calcular o mapeamento, esse erro é normalizado pelo tamanho das intersecções

entre os rótulos.

1do ub l e e r r o r [MAX LABELS ] [ MAX LABELS ] ;

O arquivo de cabeçalho concomp.h provê a seguinte interface:

1vo id TrackCCsOnFrame (VIDEO4D ∗ video4d , u n s i g n e d ↘

→ i n t f i r s t F r a m e ) ;

Esta função percorre todos os pontos geométricos do frame corrente de um

vı́deo 3D, alterando os rótulos das componentes conexas de acordo com os rótulos

do quadro precedente. Ao final, o mapeamento realizado resulta no efeito de um

rastreamento executado sobre as componentes conexas.

A chamada para essa função é feita no procedimento ProcessCurrent-

Frame do arquivo main.c da seguinte forma:

1TrackCCsOnFrame (& c o n t r o l−>video4d , 1 ) ;

O processamento do primeiro quadro é especial no sentido de que deve-se alo-

car espaço na memória para todas as estruturas desenvolvidas para lidar com CCs,

fazer uma verificação dos parâmetros iniciais para confirmar que estão dentro dos

limites estabelecidos.

A cada novo quadro que é processado, a informação contida nas grades grid2

e grid2z são copiadas para grid1 e grid1z, respectivamente. Na seqüência,

para cada posição da grade, verifica-se o rótulo e incrementa-se as respectivas

intersecção e intersecção total, além de se fazer o cálculo da diferença de pro-

fundidade. Essas informações são suficientes para calcular a intersecção máxima

entre as CCs presentes na grade 2 com todas as CCs da grade 1.

Para o cálculo do mapeamento, que é o que informa o rastreamento das CCs,

primeiramente é necessário verificar se a intersecção máxima de uma CC com

rótulo i na grade 2 com todas as componentes da grade 1 é menor que a constante
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MIN_INTERSEC. Se isso ocorrer, devemos ser mais flexı́veis, passando a acei-

tar essa intersecção máxima para o rastreamento e não simplesmente desprezá-la,

considerando que houve ruı́do nos dados de entrada.

Uma vez descartadas as intersecções insignificantes, pode-se selecionar a CC

do quadro anterior que minimiza a somatória da diferença de profundidade para

cada ponto presente na intersecção. Se após essa minimização a diferença é maior

que a constante MAX_DIFF_Z, então considera-se que a CC é nova na cena. Caso

contrário, ela receberá o rótulo da CC que minimizou a somatória, sendo assim

feito o rastreamento.

O código do vı́deo 3D roda em tempo real. A execução do código de rastre-

amento de CCs atrasa em muito o processamento. Para reduzir a quantidade de

dados processados e assim obter uma maior velocidade, foi criada uma grade re-

presentativa da imagem do vı́deo 3D. O número de linhas e de colunas dessa grade

não deve ultrapassar o número de linhas e de colunas da textura. Quanto menor a

resolução da grade, em menos tempo e com menor precisão é feito o rastreamento.

SEÇÃO A.2

Limitação do Número de Faces e de Arestas em Relação ao
Número de Vértices

Ao criar malhas para visualização dos dados oriundos de um vı́deo 3D é necessário,

a partir dos vértices, criar arestas e faces. Dependendo da biblioteca usada, a

alocação de espaço em memória é estática, de modo que deve-se fornecer a quanti-

dade de vértices, arestas e faces que serão necessários para a aplicação.

O número de vértices é facilmente calculado a partir dos dados do vı́deo 3D. Já

para o número de arestas e faces podemos encontrar limitantes inferior e superior.

Dado que a superfı́cie fornecida para cada CC é 21
2D, pode-se tomar a projeção

da mesma sobre um plano, ou seja, tais superfı́cies são planares. Sendo assim,

podemos fazer uso da fórmula de Euler no plano:

V −A+ F = 1

Uma vez que cada aresta pode fazer parte de uma única face ou de no máximo
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duas e já que todas as faces em uma triangulação possuem três arestas, podemos

afirmar:

A ≤ 3F ≤ 2A

Como uma superfı́cie 21
2D não pode representar um volume 3D fechado, pode-

mos inclusive tirar a igualdade da segunda inequação acima, pois sempre existirão

arestas de borda, as quais fazem parte de apenas uma face.

As duas inequações acima podem ser reduzidas a uma equação com um parâ-

metro variando em um determinado intervalo:

F =
1
3
A+ αA

F =
(

1
3

+ α

)
A ,

com 0 ≤ α ≤ 1
3 .

Substituindo essa expressão para F na fórmula de Euler acima, temos:

n−A+
(

1
3

+ α

)
A = 1

A =
n− 1
2
3 − α

Se o interesse é por um limite superior para alocação de um vetor, os tama-

nhos máximos a serem necessários para armazenar as arestas e as faces são obtidos

quando α tem seu valor máximo 1
3 , resultando em:

Amax = 3(n− 1)

Fmax = 2(n− 1)
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MITRA, N. J., FLÖRY, S., OVSJANIKOV, M., GELFAND, N., GUIBAS, L. &

POTTMANN, H. (2007). Dynamic geometry registration. In: Eurographics Sym-

posium on Geometry Processing.

NAHATA, H. R. & MURDOCCA, M. (1996). Decomposition of two-dimensional

microlaser patterns. Appl. Opt. 35(8), 1195–1204.

OZEKI, O., NAKANO, T. & YAMAMOTO, S. (1986). Real-time range measure-

ment device for three-dimensional object recognition. IEEE Trans. Pattern Anal.

Mach. Intell 8(4), 550–554.

PIRES, D. D. S., CESAR-JR, R. M., VIEIRA, M. B. & VELHO, L. (2005). Trac-

king and matching connected components from 3D video. In: Proceedings of

18th Brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing (SIB-

GRAPI). Natal, Rio Grande do Norte, Brasil: IEEE Computer Society Press.

POPESCU, V., SACKS, E. & BAHMUTOV, G. (2004). Interactive point-based mo-

deling from dense color and sparse depth. In: SPBG’04 Symposium on Point-

Based Graphics.

POPPLESTONE, R. J., BROWN, C. M., AMBLER, A. P. & CRAWFORD, G. F.

(1975). Forming models of plane-and-cylinder faceted bodies from light stripes.

In: Proc. Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence.

PULLI, K. (1999). Multiview registration for large data sets. Second International

Conference on 3D Digital Imaging and Modeling , 160–168.

ROCKER, F. & KIESSLING, A. (1975). Methods for analyzing three dimensional

scenes. In: Proceedings of International Joint Conference on Artificial Intelli-

gence.

RUSINKIEWICZ, S., HALL-HOLT, O. & LEVOY, M. (2002). Real-time 3D model

acquisition. ACM Transactions on Graphics 21(3), 438–446.

RUSINKIEWICZ, S. & LEVOY, M. (2001). Efficient variants of the ICP algorithm.

Third International Conference on 3D Digital Imaging and Modeling .
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SÁ, A., CARVALHO, P. C. & VELHO, L. (2002). (b, s)-BCSL: Structured light

color boundary coding for 3D photography. In: Proceedings of 7th International

Fall Workshop on Vision, Modeling, and Visualization.

TANENBAUM, A. S. & WOODHULL, A. S. (1997). Operating Systems: Design

and Implementation. New Jersey: Prentice Hall, segunda ed.
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122 ÍNDICE REMISSIVO

fotométrica, 42

geométrica, 42

campos combinatórios, 38
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dinâmica, 43

integração de, 10

interpolação, 12, 13

reconstrução, 47

resolução, xix, 11
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parâmetros

extrı́nsecos, 74

intrı́nsecos, 74

parametrização, 74

perı́odo, 30

pixel, 4, veja sub-pixel, 74

plano, 3

ponto

único, 28

conexo, 76

de referência, 30

focal, 22

saliente, 75, 81, 86

singular, 30

ponto focal, 19, 26

ponto saliente

identificação, 82

pontos

correspondentes, 9, 11–13
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parâmetros intrı́nsecos, 61

quatro D, veja 4-D
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Notas Finais

Esta dissertação foi produzida usando-se a classe book do sistema de preparação

de documentos LATEX (http://www.latex-project.org/) munida de di-

versos de seus pacotes, muitos baixados diretamente do CTAN (the Comprehensive

TeX Archive Network—http://ctan.org/). A fonte é da famı́lia Times e

possui corpo 11 com espaçamento um e meio. O estilo do leiaute é uma reunião

desordenada de todas as coisas que fui aprendendo sobre tipografia e editoração.

O editor de texto usado sumariamente foi o GNU-Emacs (http://www.

gnu.org/software/emacs/).

A maior parte das imagens foi manipulada por meio do programa GIMP (GNU

Image Manipulation Program—http://www.gimp.org/). Também foram

usados o Xfig, o gnuplot e o ambiente picture do LATEX. Para se retirar screen-

shots fez-se uso do programa ksnapshot.

Todas essas ferramentas foram usadas em uma rede turbinada com o sistema

operacional Debian GNU/Linux (http://www.debian.org/), atualmente na

versão 3.1, codinome Sarge, com kernel versão 2.6.17.

A fase de escrita do texto foi muito prazerosa e divertida, repleta de aprendi-

zados sobre redação, metodologia cientı́fica, programas para edição de imagens e

processamento de texto, dentre outros.
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