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Resumo

Odometria Visual é o processo pelo qual consegue-se obter a posição e orientação de
uma câmera, baseado somente em imagens e consequentemente,em características (pro-
jeções de marcos visuais da cena) nelas contidas. Com o avançonos algoritmos e no poder
de processamento dos computadores, a subárea de Visão Computacional denominada de
Structure from Motion(SFM) passou a fornecer ferramentas que compõem sistemas de
localização visando aplicações como robótica e Realidade Aumentada, em contraste com
o seu propósito inicial de ser usada em aplicações predominantementeoffline como re-
construção 3D e modelagem baseada em imagens. Sendo assim, este trabalho propõe um
pipelinede obtenção de posição relativa que tem como características fazer uso de uma
única câmera calibrada como sensor posicional e ser baseadointeramente nos modelos e
algoritmos de SFM. Técnicas usualmente presentes em sistemas de localização de câmera
como filtros de Kalman e filtros de partículas não são empregadas, dispensando que infor-
mações adicionais como um modelo probabilístico de transição de estados para a câmera
sejam necessárias. Experimentos foram realizados com o propósito de avaliar tanto a re-
construção 3D quanto a posição de câmera retornada pelo sistema, através de sequências
de imagens capturadas em ambientes reais de operação e comparações com umground
truth fornecido pelos dados do odômetro de uma plataforma robótica.

Palavras-chave: Odometria Visual, Monocular,Structure from Motion.



Abstract

Visual Odometry is the process that estimates camera position and orientation based
solely on images and in features (projections of visual landmarks present in the scene)
extraced from them. With the increasing advance of Computer Vision algorithms and
computer processing power, the subarea known asStructure from Motion(SFM) started
to supply mathematical tools composing localization systems for robotics and Augmented
Reality applications, in contrast with its initial purpose of being used in inherently offline
solutions aiming 3D reconstruction and image based modelling. In that way, this work
proposes a pipeline to obtain relative position featuring apreviously calibrated camera
as positional sensor and based entirely on models and algorithms from SFM. Techniques
usually applied in camera localization systems such as Kalman filters and particle filters
are not used, making unnecessary additional information like probabilistic models for
camera state transition. Experiments assessing both 3D reconstruction quality and camera
position estimated by the system were performed, in which image sequences captured in
reallistic scenarios were processed and compared to localization data gathered from a
mobile robotic platform.

Keywords: Visual Odometry, Monocular, Structure from Motion.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Motivação

A navegação realizada de forma autônoma por dispositivos robóticos móveis em am-
bientes diversos é objeto de estudo e pesquisa desde que os primeiros trabalhos na área
de Robótica passaram a ser publicados, como as primeiras tentativas realizadas por Mo-
ravec [Moravec 1977]. Em geral, sistemas robóticos móveis capazes de se locomover
autonomamente são compostos de sensores, atuadores e de umaunidade tomadora de de-
cisões. Ossensores(como lasers, encoderse sonares) são responsáveis por perceber o
estado atual do ambiente, de maneira que aunidade tomadora de decisõespossa informar
comandos aosatuadorespara que o robô se locomova no ambiente evitando obstáculos
e realizando alguma tarefa de interesse. Estas tarefas variam desde guiar visitantes em
passeios por museus [Dellaert et al. 1999] até explorar ambientes de difícil acesso para
o homem, como no caso dos robôs exploradores presentes no solo de Marte [Maimone
et al. 2007]. Apesar de nem sempre a tarefa principal realizada pelo robô estar limitada
à navegação em si, é importante que este módulo esteja implementado corretamente, ofe-
recendo como principais funcionalidades a determinação automática da localização do
robô e a locomoção até uma determinada posição dentro do seu ambiente de atuação,
facilitando assim a implantação de tarefas de mais alto nível.

Recentemente, câmeras de vídeo passaram a ser utilizadas como sensor principal em
sistemas de navegação robóticos. Avanços nos algoritmos naárea de Visão Computacio-
nal, no poder de processamento dos computadores e também a constante redução no custo
de fabricação de sensores óticos de melhor qualidade contribuíram para que este tipo de
solução passasse a ser utilizado em larga escala. Desta forma, uma simples câmera co-
nectada a um computador torna-se um poderoso sensor posicional [Davison 2002], ofere-
cendo o cálculo de posição e orientação em tempo real de formanão-invasiva, precisa e de
baixo custo [Lepetit & Fua 2005]. Ainda, aplicações que já utilizam imagens como princi-
pal fonte de informação, como as aplicações de Realidade Aumentada [Kato et al. 2000],
podem ser adaptadas para inferir a posição dos objetos de cena (ou a posição da câmera
em relação aos objetos) ao invés de serem implantados outrostipos de sensores para tal
fim.
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1.2 Visão Geral do Problema

A determinação da posição e orientação de uma câmera baseadaem imagens em re-
lação a um ponto de referência arbitrário presente em uma cena, sendo este processo
comumente chamado de Odometria Visual, segue geralmente uma sequência de passos
consolidada que formam uma espécie depipeline, mostrado esquematicamente na Fi-
gura 1.1.

Figura 1.1: Sequência de passos realizados na Odometria Visual, na qual a posição e
orientação de uma câmera é obtida através das projeções de marcos visuais presentes na
cena.

Primeiramente, é necessário extrair características salientes presentes nas imagens
capturadas pela câmera. Estas características (oufeatures, como são conhecidas na li-
teratura) são formadas pelas projeções na imagem demarcos visuaispresentes na cena
visualizada. Pontos que se sobressaem em relação à sua vizinhança, regiões da imagem
caracterizadas por texturas e formas geométricas como linhas retas, círculos e elipses
formam o conjunto de características geralmente utilizados. Em seguida, é realizado o
rastreamento destes pontos característicos. Esta etapa executa o casamento dasfeatures
detectadas no instante atual com aquelas detectadas no instante imediatamente anterior, de
acordo com alguma medida de similaridade entre as vizinhanças dos pontos. Como nes-
tas duas primeiras etapas a informação a ser processada encontra-se nas imagens, pode-se
denominar Módulo Visual a porção do sistema incumbida de extrair e rastrearfeaturese
entregá-las à fase seguinte dopipeline.

Tendo em mãos as coordenadas dos pontos característicos extraídos das imagens, vá-
rios algoritmos podem ser aplicados para obter a posição atual da câmera e a posição 3D
dos marcos visuais, no subsistema chamado de Módulo SLAM, doacrônimo em Inglês
paraSimultaneous Localization and Mapping. O módulo SLAM obtém a posição atual
da câmera ao mesmo tempo em que são estimadas as coordenadas no espaço cartesiano
tridimensional dos marcos visualizados na imagem. Dois conjuntos distintos de técnicas
e modelagens matemáticas para o problema da Odometria Visual podem ser seguidos e
implementados neste módulo:a) técnicas que envolvem filtragens probabilísticas (como
o trabalho de Davison [Davison 2003]) eb) técnicas que aplicam otimizações lineares e
possivelmente não-lineares (tal qual o sistema de Nistér [Nistér et al. 2004]).

Abordagens que envolvem filtragens propagam ao longo do tempo as funções densida-
des de probabilidade que modelam a posição e orientação maisprováveis para a câmera de
acordo com medições proveniente das posições dasfeaturese um modelo probabilístico
pré-estipulado para o movimento da câmera. O filtro de Kalmane o filtro de partículas
são os algoritmos mais utilizados para esta tarefa.
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A outra vertente de sistemas de localização baseados em imagem emprega técnicas de
otimização aplicadas em funcionais fundamentados na chamada geometria projetiva (que
já é atualmente material de livro texto [Hartley & Zisserman2004]) para calcular a posi-
ção da câmera ao mesmo tempo em que é computada a estrutura 3D da cena visualizada.
Originalmente chamada deStructure from Motion(SFM), esta área de pesquisa evoluiu
ao ponto de tornar possível o uso de técnicas de reconstruçãoem tempo real em sistemas
de localização robóticos. Como principal vantagem, estes sistemas não necessitam de ne-
nhum pré-requisito, como por exemplo um modelo de movimentode câmera (necessário
nos sistemas probabilísticos). Ainda, Strasdat e outros [Strasdat et al. 2010] realizaram
uma série de experimentos que constataram que, caso recursos computacionais não se-
jam uma restrição, sistemas baseados em otimização apresentam melhor relação entre
precisão por custo computacional do que sistemas baseados em filtragens.

Em geral, os primeiros sistemas de SFM [Fitzgibbon & Zisserman 1998, Pollefeys
et al. 1998, Pollefeys et al. 2004] aplicavam técnicas lineares entre subsquências de
imagens para achar uma solução inicial para a pose de câmera eestrutura da cena e
em seguida, refinavam estes parâmetros utilizando técnicasde otimização global apli-
cadas em toda a sequência a ser processada, conhecidas comoBundle Adjustment[Triggs
et al. 2000]. Além de serem custosos computacionalmente, estes sistemas assumiam que
toda a sequência de imagens estava disponível de antemão para aplicarprocessamento
em loteem todas elas, sendo caracterizados assim como sistemasnão-causaispara ope-
raçãoofflinee por causa destes dois fatos, inviáveis de serem empregadosem sistemas de
localização em tempo real [Davison 2002].

O desenvolvimento de novas técnicas e algoritmos (como por exemplo [Nistér et al.
2004, Mouragnon et al. 2006b]) permitiram o uso do ferramental de SFM em sistemas de
localização em tempo real dando origem consequentemente aoque se chama de Odome-
tria Visual. Basicamente, esta nova gama de aplicações foi explorada porque passou-se a
utilizar uma forma deprocessamento sequenciale causal, na qual é obtida a localização
atual para cada nova imagem adquirida pela câmera, e estratégias de otimizações locais
para oBundle Adjustment, que usam dados extraídos de um número fixo de imagens ante-
riores ao invés de todas as imagens. Salienta-se que estes sistemas foram implementados
tanto em encarnações monoculares, que utilizam apenas uma câmera e extraem informa-
ção a partir do movimento da mesma, quanto em versões estéreo([Se et al. 2001]) que
usam duas ou mais câmeras para a resolução do problema de localização e mapeamento
utilizando somente sensores óticos. Obviamente, esta última classe de sistemas se torna
mais custosa de ser implantada [Lepetit & Fua 2005].

1.3 Sistema Proposto

Propõe-se um sistema de obtenção de posição e orientação relativas baseado ape-
nas em informações presentes em imagens, utilizando uma única câmera como elemento
sensorial e dispensando assim o uso de outros equipamentos para este fim. As únicas
restrições impostas são em relação ao ambiente de operação do sistema, que precisa ser
rico em marcos visuais distintos e em relação à câmera utilizada, que necessita ter os
seus parâmetros internos (como distância focal) conhecidos previamente através do que
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se chama de calibração de câmera. Sequencialmente, as imagens são capturadas e forne-
cidas ao sistema de Odometria Visual. Após a imagem atual e a imediatamente anterior
serem processadas pelo Módulo Visual, que utiliza o extrator e descritor de pontos SURF
(Speeded-Up Robust Features) [Bay et al. 2008] para rastrear os pontos, estas correspon-
dências são entregues ao Módulo SLAM, projetado baseado nastécnicas deStructure
From Motion. A geometria epipolar, que restringe duas câmeras que relacionam duas
imagens de uma mesma cena obtidas de diferentes pontos de vista, é recuperada e os
pontos característicos reconstruídos. Baseado na projeçãodasfeaturese nas posições 3D
de cada uma delas (referenciadas em um sistema de coordenadas centrado na posição da
câmera correspondente à primeira imagem), a posição e orientação da câmera referente à
imagem atual é obtida.

As técnicas lineares de estimação de parâmetros por mínimosquadrados assumem que
as correspondências entre pontos característicos são compostas apenas por correspondên-
cias corretas, o que nem sempre é o caso quando se utiliza métodos automáticos de rastre-
amento de pontos. Por este motivo, o sistema de Odometria Visual necessita obter a sua
localização e reconstruir o ambiente de forma robusta, no sentido de evitar que correspon-
dências espúrias prejudiquem o resultado do sistema como umtodo. Pensando nisso, as
fases cruciais dopipelineproposto foram implementadas utilizando oframeworkRAN-
SAC (Random Sample Consensus) [Fischler & Bolles 1987]. Técnicas de refinamento
de soluções iniciais por meio de otimização não-linear (Bundle Adjustment)não foram
utilizadas, principalmente devido à penalidade imposta notempo de processamento total
do sistema.

Dois tipos diferentes de experimentos foram desenvolvidose executados para avaliar
o sistema de Odometria Visual proposto. No primeiro deles, éaferido visualmente a
qualidade da reconstrução 3D obtida pelo sistema quando submetido para operar em uma
cena simples, composta por objetos de formas geométricas facilmente discerníveis. O
segundo experimento avalia quantitativamente a precisão da localização retornada pelo
sistema de Odometria Visual em comparação com a odometria proveniente deencoders
presente em robôs com rodas. Através de experimentos em ambientes internos, o sistema
foi executado em um robô do tipo Pioneer 3-AT [Adept Technology Inc 2010] tendo
os resultados coletados e analisados com o intuito de fornecer a melhor direção para o
desempenho obtido.

1.3.1 Contribuições

A contribuição científica deste trabalho reside no fato de ser proposto um sistema de
localização e reconstrução 3D baseado somente em imagens utilizando o aparato teórico
e ferramental da área deStructure From Motion. Um novopipelinebaseado em siste-
mas existentes que obtiveram êxito foi projetado, no qual astécnicas individuais que o
compõem merecem destaque:

• Utilização dasfeaturesSURF e de um algoritmo rápido e eficiente para realizar o
rastreamento baseado em múltiplas árvores do tipoKD-Treesaleatórias [Silpa-Anan
& Hartley 2008]
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• Obtenção da geometria epipolar entre duas imagens utilizando câmeras calibradas,
o Algoritmo dos Cinco Pontos [Nistér 2004] e a extensão do RANSAC chamada
MLESAC [Torr & Zisserman 2000]

• Reconstrução 3D baseada em técnicas lineares e correção por triangulação ótima
[Hartley & Sturm 1997]

• Obtenção da posição de câmera dadas as posições 3D e as respectivas correspon-
dências 2D por meio de algoritmosPerspective-n-Point(PnP) lineares e RANSAC

Ainda, salienta-se que um trabalho científico foi publicadocontendo implementações
e resultados preliminares [da Silva & Gonçalves 2010] do sistema proposto nesta disser-
tação.

1.4 Organização do Trabalho

O presente trabalho está organizado como segue. No Capítulo 2, é levantado o estado
da arte no que diz respeito a sistemas de localização de câmera monoculares. São enu-
merados sistemas de SFM clássico, de SLAM (sistemas inerentemente probabilísticos)
e de Odometria Visual (SFM adaptada para tempo real). No Capítulo 3, discute-se os
princípios teóricos que formam a espinha dorsal do sistema,isto é, são exibidos os mode-
los matemáticos que permitem a extração dos pontos característicos e a caracterização da
sua vizinhança em descritores, o modelopinholede câmeras perspectivas, a modelagem
por trás da geometria de duas imagens (que permite reconstruir e obter a pose de câmera
referente a uma cena) e oframeworkRANSAC que robustifica algoritmos de estimação.
Detalhes dos módulos que compõem o sistema são discutidos noCapítulo 4, no qual são
levantados os algoritmos utilizados e a motivação para o usode cada um deles. A meto-
dologia de experimentos bem como os resultados obtidos são enumerados no Capítulo 5.
Por fim, são apresentados no Capítulo 6 as conclusões que puderam ser extraídas deste
trabalho, bem como áreas que podem ser potencialmente exploradas visando trabalhos e
implementações futuras.
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Capítulo 2

Estado da Arte

Várias abordagens diferentes para o problema de localização de câmera baseado em
imagens foram propostas nas últimas duas décadas. Estes sistemas foram projetados
visando diferentes domínios de aplicações e por isso, o conjunto de técnicas e algorit-
mos utilizados recebem nomenclaturas diferentes. A localização de câmera baseada em
imagens é chamada de rastreamento de câmera nas aplicações de Realidade Aumentada
(exemplo: [Kato et al. 2000]); em modelagem baseada em vídeo(e.g. [Akbarzadeh
et al. 2006, Pollefeys et al. 2004]), este processo é chamadode Structure from Mo-
tion; em localização para robótica, são usados os termos Odometria Visual (e.g. [Nistér
et al. 2004, Campbell et al. 2005]) e SLAM (por exemplo, [Davison 2003, Karlsson
et al. 2005]).

Alguns trabalhos de cada subárea são enumerados como segue.Deu-se ênfase a abor-
dagens que implementam sistemas monoculares, sendo salientado o número de câmeras
utilizadas sempre que relevante.

Os primeiros sistemas a resolverem o problema de localização baseada em imagens
eram completamente embasados em SFM [Pollefeys et al. 1998,Fitzgibbon & Zisserman
1998] e consequentemente, em modelos e algoritmos derivados na teoria da geometria
projetiva [Hartley & Zisserman 2004]. Nesta teoria, entidades geométricas (pontos, pla-
nos, retas, etc.) são representadas de maneira tal que retasparalelas se intersectam em
um ponto finito do espaço e por isso, conceitos como paralelismo não são considerados.
Aplicando processamento em lote (ao invés de sequencial) emgrupos de imagens muitas
vezes de forma não-causal, os algoritmos de SFM minimizam por mínimos quadrados
lineares e não-lineares (sendo sua versão “especializada”para aplicações de Visão Com-
putacional chamada deBundle Adjustment[Triggs et al. 2000]) funcionais derivados na
geometria projetiva, de modo a obter de maneira ótima (sob certas condições) as posições
de câmera e estrutura 3D que estão visíveis na cena. Estes sistemas foram desenvolvidos
visando aplicações de reconstrução 3D baseada em vídeo [Akbarzadeh et al. 2006, Pol-
lefeys et al. 2004], nas quais frequentemente informações sobre os parâmetros intrínse-
cos de câmera não estavam disponíveis e por isso, algum mecanismo de auto-calibração
[Hartley & Zisserman 2004] era necessário para “atualizar”a reconstrução obtida no es-
paço projetivo para uma reconstrução no espaço Euclidiano.Apesar do alto custo com-
putacional, estes sistemas realizavam a tarefa para a qual foram desenvolvidos com êxito.
Hoje em dia, SFM já alcançou maturidade ao ponto de ser material de livro [Hartley &
Zisserman 2004] e tutoriais [Pollefeys 2010].
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Claramente, sistemas projetados para reconstrução 3D a partir de vídeo não podem
ser utilizados em aplicações de localização para robótica.A partir da teoria fundamen-
tada na subárea da robótica chamada de SLAM (Simultaneous Localization and Map-
ping), sistemas de localização e mapeamento foram projetados utilizando sensores óticos
[Davison 2002, Davison 2003, Karlsson et al. 2005, Pupilli &Calway 2005] ao invés dos
sensores tradicionalmente utilizados para esta tarefa (como laser e sonar) visando o uso
em aplicações com requisitos de tempo real. A tecnologia principal nestas abordagens
estão relacionadas com técnicas de filtragens probabilísticas, como os filtros de Kalman
(tanto em sua versão Estendida quantoUnscented), e filtros de partículas. Com um mo-
delo matemático para o movimento de câmera ou informações provenientes da odometria
deencoderspresentes em robôs, as probabilidades para o estado do sistema (pose de câ-
mera) e posições 3D dos marcos visuais são atualizadas ao longo do tempo a partir de
medições realizadas no ambiente, neste caso, a partir das posições dasfeaturesextraídas
das imagens. Por exemplo, o trabalho de Dellaert e outros [Dellaert et al. 1999] obtém a
posição de um robô guia de museus por meio de uma câmera montada no mesmo apon-
tada para o teto. A partir do brilho de uma pequena porção da imagem capturada e um
filtro de partículas, a posição do robô é inferida. Os trabalhos realizados por Davison
[Davison 2002, Davison 2003] são considerados pioneiros dentre os sistemas de locali-
zação monoculares e probabilísticos. Estes sistemas contam com um filtro de Kalman
estendido (Extended Kalman Filter) para manter a posição 3D (e as probabilidades asso-
ciadas) referentes aos marcos visuais presentes na cena cujas projeções na imagem são
obtidas com o extrator defeaturesde Shi e Tomasi [Shi & Tomasi 1994]. O algoritmo
assume modelo de câmera com movimento suave e asfeaturessão inicializadas no mapa
com sua posição 3D somente depois que um certo número de imagens (capturadas de
diferentes posições) é obtido (a inicialização instantânea no mapa defeaturesfoi estu-
dada em um outro trabalho para estender esta abordagem [Montiel et al. 2006]). Após um
certo limite (apenas algumas centenas) no número defeaturesque compõem o mapa, o si-
tema apresenta perda de desempenho, não sendo apto portantode ser aplicado em grandes
ambientes. O sistema é inicialmente posto em execução supondo um objeto com coorde-
nadas 3D conhecidas visível nas primeiras imagens. Na mesmadireção deste trabalho,
foram propostas duas soluções por Pupilli e Calway [Pupilli &Calway 2005, Pupilli &
Calway 2006]. O primeiro deles é basicamente uma versão do trabalho de Davison imple-
mentado com filtro de partículas para calcular a pose mais provável de câmera sem guar-
dar probabilidades relacionadas aos marcos visuais. O segundo estende o trabalho ante-
rior armazenando também um mapa probabilístico por meio de um filtro de KalmanUns-
cented. A abordagem também assume uma estrutura 3D inicial previamente conhecida.
Alternativamente a um modelo probabilístico de transição de estados para o movimento
de câmera, dados originários da odometria do robô podem ser utilizados em esquemas
de fusão sensorial, como o sistema vSLAM de Karlsson e outros[Karlsson et al. 2005],
implementado baseado em um filtro de partículas e múltiplos filtros de Kalman, dados da
odometria deencoderse pontos característicos SIFT [Lowe 2004] extraídos de imagens
provenientes de uma única câmera. Soluções estéreo também foram propostas, como o
sistemaσ-SLAM desenvolvido por Elinas e outros [Elinas et al. 2006] que combina visão
estéreo, características SIFT [Lowe 2004] e filtro de partículas.
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Recentemente, diversos sistemas foram propostos [Nistér etal. 2004, Campbell et al.
2005, Mouragnon et al. 2006a, Mouragnon et al. 2006b, Klein & Murray 2007] [Tardif
et al. 2008, Pretto et al. 2009, Scaramuzza et al. 2009] para resolver o problema de loca-
lização baseado em imagens a partir do ferramental de SFM adaptado para operação em
tempo real. Como consequência disso, estes algoritmos podemser aplicados em siste-
mas de localização robóticos capazes de mapear ambientes emlarga escala apresentando
excelente desempenho computacional. Diferentemente do SFM clássico, estes sistemas,
hoje conhecidos como sistemas de Odometria Visual, usam câmeras calibradas e proces-
sam imagens sequencialmente e de forma causal para extrair apose relativa (restrições
da chamada geometria epipolar) entre pares de imagem. Com a pose relativa, torna-se
possível obter uma reconstrução Euclidiana da cena visualizada e então, recuperar a po-
sição e orientação de câmera atuais. Pode-se dizer de maneira informal que, em relação
ao SLAM, a Odometria Visual funciona de maneira incremental: as coordenadas 3D dos
marcos visuais presentes na cena não são atualizadas ao longo do processo.

Dentre os sistemas monoculares que usam técnicas de SFM em tempo real, o sistema
de Odometria Visual proposto por Nistér e outros [Nistér et al. 2004] pode ser conside-
rado pioneiro. Nele, a pose relativa é recuperada entre pares de imagens pelo Algoritmo
dos Cinco Pontos [Nistér 2004] e uma versão otimizada do RANSACpara rápida exe-
cução chamada de RANSAC Preemptivo [Nistér 2003]. Asfeatureschamadas deHarris
corners[Harris & Stephens 1988] são extraídas e rastreadas por correlação de maneira
eficiente através de código implementado em linguagens de baixo nível que fazem uso de
instruções especiais de CPU. Cadafeatureextraída é reconstruída por triangulação base-
ada no erro direcional [Oliensis & Genc 1999] e através do usodefirewalls, o acúmulo
de erro do sistema é parcialmente contido. O trabalho proposto por Campbell e outros
[Campbell et al. 2005] utiliza informações provenientes do fluxo ótico de uma única câ-
mera para obter a localização em tempo real de um robô. Assume-se previamente que
toda a geometria envolvida entre o robô e a câmera (altura entre a câmera e o solo, ângulo
que a câmera faz com os eixos verticais e horizontais, etc.) éconhecida. A câmera é po-
sicionada de modo a visualizar o solo e uma região acima do solo, delimitada pela linha
do horizonte. Projetando asfeaturesem um sistema de coordenadas cilíndricas centrado
no robô, torna-se possível achar o ângulo de direção e a posição no plano onde o mesmo
se localiza. Mouragnon e outros [Mouragnon et al. 2006a, Mouragnon et al. 2006b] im-
plementaram um sistema de localização por visão monocular utilizando comofeatureso
extrator de Harris, o Algoritmo dos Cinco Pontos junto com RANSAC para extrair a pose
relativa e reconstrução por triangulação linear. Por meio de Bundle Adjustmentaplicado
localmente (otimizando parâmetros das últimas poses de câmera obtidas), o erro acumu-
lado é diminuído consideravelmente. Proposto por Klein e Murray, o sistema denominado
PTAM (Parallel Tracking and Mapping) [Klein & Murray 2007] divide em duasthreads
a tarefa de realizar o rastreamento de pontos característicos nas imagens e a aplicação de
Bundle Adjustmentpara otimizar parâmetros previamente obtidos. O extrator de pontos
FAST corners[Rosten & Drummond 2006] aplicado ao longo de várias escalas éutilizado
para adquirir os marcos visuais que fazem parte do mapa, sendo eles rastreados por corre-
lação (implementada eficientemente) e reconstruídos por triangulação. O sistema também
faz uso do Algoritmo dos Cinco Pontos com RANSAC para obter a pose relativa e con-
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sequentemente o mapa inicial. Apesar de estar restrito a ambientes de operação pequenos
e estáticos, o sistema apresenta potencial para ser utilizado em localização para robótica.
Outra abordagem é o sistema proposto por Tardif e outros [Tardif et al. 2008]. Imple-
mentado com uma câmera omnidirecional, o sistema detecta pontos SIFT e obtém a pose
relativa através do Algoritmo dos Cinco Pontos e RANSAC. A informação de orientação
de câmera é obtida desacoplada da informação de posição, sendo a primeira obtida a par-
tir da pose relativa e a segunda a partir da estrutura 3D da cena. A reconstrução da cena
é obtida por triangulação a partir de várias imagens ao invésde triangulação entre duas
imagens. O sistema não aplica nenhuma forma de otimização não-linear. Também imple-
mentado com um sensor omnidirecional, o sistema de Odometria Visual implementado
por Scaramuzza e outros [Scaramuzza et al. 2009] explora as restrições não-holonômicas
presentes em certos veículos visando situações onde poucasfeaturessão extraídas da ima-
gem. Utilizando somente uma correspondência entre pontos característicos, são desenvol-
vidos um modelo específico de matriz essencial que permite extrair a pose relativa entre
imagens e uma maneira de filtrar falsas correspondências, ambos baseados no RANSAC.
Os extratores de pontos SIFT, Harris e Shi-Tomasi foram todos testados, sendo o último
o que obteve o melhor desempenho se rastreado com o fluxo ótico. O sistema opera nor-
malmente obtendo a pose relativa pelo Algoritmo dos Cinco Pontos e RANSAC até que
situações com poucasfeaturessão detectadas e então, é executado o modelo derivado para
obter a pose relativa. Otimizações não-lineares também nãosão aplicadas neste trabalho.
Finalmente, Pretto e outros [Pretto et al. 2009] propuseramuma modificação no extrator
de pontos SURF [Bay et al. 2008] visando sistemas de Odometria Visual mais resistentes
à ação do borramento em imagens provocado por movimentos rápidos (motion blur). A
pose relativa neste sistema é obtida pelo Algoritmo dos CincoPontos e a extensão do
RANSAC chamada MLESAC [Torr & Zisserman 2000], permitindo assim a triangulação
linear dos pontos visualizados.

Dentre os sistemas estéreo, uma abordagem que merece destaque é o sistema imple-
mentado por Se e outros [Se et al. 2001], que computa dados de posição de uma câmera
presente em uma plataforma robótica por meio defeaturesSIFT e minimização por míni-
mos quadrados.

O trabalho proposto encaixa-se na categoria de Odometria Visual por utilizar técnicas
de SFM visando aplicação em tempo real. Pontos característicos SURF são extraídos e
em cada par de imagens, a pose relativa é computada por meio doAlgoritmo dos Cinco
Pontos e MLESAC. A cena é reconstruída por triangulação ótima[Hartley & Sturm 1997]
e linear em um sistema de coordenadas centrado na primeira imagem e a partir desta
reconstrução, a pose de câmera correspondente à imagem atual computada. Nenhum
mecanismo de minimização não-linear é utilizado. A única condição imposta é a de
execução do sistema em ambientes ricos em marcos visuais distintivos.

Os trabalhos relacionados mais similares ao sistema proposto são levantados na Ta-
bela 2.1. O Algoritmo dos Cinco Pontos, fundamental neste tipo de sistema, encontra-se
presente em todos eles como gerador de hipóteses para que algum estimador robusto possa
calcular a pose relativa entre duas câmeras. Por isso, se fazconveniente enumerar qual é
o processo de estimação robusta empregado por cada sistema.Também são salientados
o tipo defeaturevisual extraída, o algoritmo de triangulação usado na reconstrução e as
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suposições assumidas por cada abordagem.
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Trabalho Features Estimação Robusta Triangulação Suposições Assumidas

[Nistér et al. 2004] Harris RANSAC preemptivo Ótima (erro direcional) Nada é assumido
[Mouragnon et al. 2006b] Harris RANSAC Linear Nada é assumido

[Klein & Murray 2007] FAST RANSAC Linear
Ambientes estáticos e pe-
quenos

[Tardif et al. 2008] SIFT RANSAC Linear Nada é assumido

[Scaramuzza et al. 2009] Harris/SIFT/Shi-Tomasi RANSAC Linear
Câmera a ser utilizada
em veículos com restrições
não-holonômicas

Sistema Proposto SURF MLESAC Ótima
Ambientes ricos em mar-
cos visuais

Tabela 2.1: Trabalhos mais similares ao sistema proposto.



Capítulo 3

Fundamentos Teóricos

3.1 Extração de Características em Imagens

Aplicações baseadas em imagens como realizar localização de câmera e reconstrução
3D requer a extração de características, ou como elas são comumente chamadas,features.
Estas características são projeções na imagem de marcos visuais presentes na cena visu-
alizada e geralmente se apresentam como linhas, regiões ou pontos que se sobressaem
em relação à sua vizinhança. Vários algoritmos e técnicas para extração destas carac-
terísticas estão presentes na literatura [Duda & Hart 1972][Matas et al. 2002] [Harris
& Stephens 1988] [Shi & Tomasi 1994], entretanto nenhum deles pode ser considerado
uma solução definitiva, isto é, cada um deles tem suas vantagens e desvantagens e os seus
desempenhos dependem do domínio da aplicação.

Uma vez detectados, estes marcos visuais podem ser utilizados para formar a base
de sistemas de Visão Computacional para reconhecimento de objetos [Ta et al. 2009],
alinhamento de imagens para criação de mosaicos [Szeliski 2006], calibração de câmera
[Zhang 2000], reconhecimento de faces [Bicego et al. 2006] e controle servo visual [Choi
et al. 2008], por exemplo.

3.1.1 O detector de Pontos Característicos SURF

O detector de pontos característicos conhecido como SURF (Speeded Up Robust Fe-
atures) [Bay et al. 2008] possui a importante propriedade de detecção de pontos invari-
antes à escala, além de invariância a rotações no plano, ao contrário de algoritmos que
extraem pontos característicos independente da sua escala[Harris & Stephens 1988, Shi
& Tomasi 1994]. Este detector utiliza uma aproximação do Hessiano (denominadaFast
Hessian) de uma imagem, fazendo com que a extração de pontos seja realizada mais ra-
pidamente do que outros detectores de mesma classe (tais como os detectores propostos
por Lindeberg e Mikolajczyk [Lindeberg 1998, Mikolajczyk &Schmid 2001]), ainda que
com resultados equivalentes aos obtidos utilizando a computação do Hessiano original
[Bay et al. 2008]. Aproximações são comumente utilizadas para diminuir o tempo de
processamento na extração de pontos sem afetar drasticamente a sua qualidade, como na
aproximação do Laplaciano do Gaussiano por diferenças de Gaussianos (DoG —Diffe-
rence of Gaussians) usada no extrator de pontos SIFT [Lowe 2004]. O Hessiano de uma
imagem computa variações nas intensidades dospixelsusando como base o Laplaciano
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do GaussianoL(x,σ) (a convolução com a imagem da derivada parcial de segunda ordem
do Gaussiano na posiçãox com desvio padrãoσ na respectiva direção), como mostrado
na Equação 3.1.

H(x,σ) =

[

Lxx(x,σ) Lxy(x,σ)
Lxy(x,σ) Lyy(x,σ)

]

(3.1)

O ganho na rapidez do cálculo da aproximação do Hessiano deve-se ao uso de Imagens
Integrais (Integral Images), introduzidas no contexto de detecção de objetos por Violae
Jones [Viola & Jones 2001]. Estas representações alternativas de imagensIΣ armazenam
na posiçãox = [x,y]t a soma de todas as intensidades da imagem originalI da origem até
a posiçãox, como mostrado na Equação 3.2.

IΣ(x) =
i≤x

∑
i=0

j≤y

∑
j=0

I(i, j) (3.2)

Uma vez calculada, a Imagem Integral pode ser utilizada parauma aproximação bá-
sica mas eficiente de filtros em forma de caixa (box filters): independente do tamanho
do filtro, apenas 4 acessos à memória e 3 operações de adição são necessárias para com-
putar a soma das intensidades em uma porção retangular da imagem, como mostrado na
Figura 3.1.

Figura 3.1: Utilizando Imagens Integrais, é possível computar a soma das intensidades
de uma imagem dentro de uma área retangular utilizando apenas 4 acessos à memória e
3 operações de adição, independente do tamanho do retângulo. Os valores armazenados
nos índicesA, B, C eD contém a soma das intensidades da imagem da origemO até cada
uma destas posições. O valor da soma no retânguloΣ pode ser obtido porA−B−C+D.

A utilização de operadores contínuos como o Hessiano requera devida discretização e
delimitação (devido a função Gaussiana ser definida infinitamente) da função, formando
assim as chamadasmáscarasutilizadas em convoluções com imagens digitais. As másca-
ras utilizadas na montagem do Hessiano podem ser ainda mais aproximadas: ao invés de
serem obtidas pela discretização e delimitação da sua formaanalítica, as máscaras corres-
pondentes às derivadas parciais de segunda ordem na direçãox, y e xy podem ser obtidas
de forma aproximada utilizando filtros em forma de caixa, quepor sua vez podem ser efi-
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cientemente computados utilizando Imagens Integrais. A Figura 3.2 mostra aproximações
para as derivadas parciais de segunda ordem na direçãoy e xy, utilizando máscaras 9×9
e σ = 1.2, bem como as suas aproximações utilizando Imagens Integrais. A soma das in-
tensidades contidas em áreas retangulares é multiplicada pelo peso associado. Cada uma
das derivadas parciais de segunda ordem do Gaussiano,Lxx(x,σ), Lxy(x,σ) eLyy(x,σ) dá
origem a sua respectiva forma aproximada,Dxx(x,σ), Dxy(x,σ) e Dyy(x,σ), que formam
o Hessiano aproximadoHaprox(x,σ), como mostrado na Equação 3.3.

Figura 3.2: Laplaciano do Gaussiano, nas direçõesy e xy e as suas respectivas aproxima-
ções utilizando Imagens IntegraisDyy e Dxy. Áreas em cinza na imagem possuem peso
zero.

Haprox(x,σ) =

[

Dxx(x,σ) Dxy(x,σ)
Dxy(x,σ) Dyy(x,σ)

]

(3.3)

3.1.2 Construção do Espaço de Escala e Extração deFeatures SURF

A construção do espaço de escala de uma imagem é geralmente realizada por suces-
sivas convoluções entre a função Gaussiana e a imagem. De forma iterativa, a imagem
de entrada é convolvida com a função Gaussiana especificada com uma variância inicial,
digamosσ2

ini. A imagem resultante desta convolução é utilizada como entrada para a
construção de uma nova camada do espaço de escala da imagem, sendo novamente re-
alizada uma convolução com a função Gaussiana dessa vez com variânciaσ2

i . Afim de
economizar recursos computacionais, as imagens são subamostradas antes de uma nova
aplicação do Gaussiano. Ao final deste processo, temos uma representação multi-camadas
para uma imagem (também chamada de representação piramidal) ao qual se dá o nome
de espaço de escala linear [Cyganek & Siebert 2009]. Em constraste com esta aborda-
gem, o SURF constrói o seu espaço de escala mantendo fixas as dimensões da imagem
(subamostragens não são utilizadas) e variando-se o tamanho do filtro de forma incre-
mental. Uma ilustração exemplo é mostrada na Figura 3.3. Dessa forma, o espaço de
escala é construído de forma computacionalmente mais eficiente do que outras aborda-
gens [Lowe 2004] [Lindeberg 1998], principalmente por causa da utilização dos filtros
em forma de caixa utilizando Imagens Integrais: com o seu uso, a convolução da imagem
com o Hessiano aproximado tem a mesma complexidade computacional.

Uma vez construído, o espaço de escala de uma imagem é utilizado para a detecção
de pontos característicos e também para a determinação da escala na qual o ponto foi
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Figura 3.3: Construção do espaço de escala, à esquerda o processo tradicional é mostrado,
com o processo utilizado pelo SURF à direita: a imagem de entrada é convolvida com
filtros de tamanhos incrementais, ao invés de se utilizar imagens subamostradas a cada
etapa de filtragem (imagem retirada de [Bay et al. 2008].

detectado. Isto é feito a partir da análise do determinante do Hessiano aproximado (Equa-
ção 3.3), mostrado na Equação 3.4. Pontos de máximos em uma vizinhança 3× 3× 3
(vizinhança espacial e ao longo das escalas) são considerados pontos característicos em
uma dada coordenada de imagem.

det(Haprox) = DxxDyy− (0.9Dxy)
2 (3.4)

3.1.3 Invariância e Descritores SURF

Assim como o SIFT [Lowe 2004], as características SURF tambémpossuem um ve-
tor descritor a elas associado. Tal vetor é utilizado para descrever numericamente a vi-
zinhança em torno de um ponto característico, possibilitando que dois descritores sejam
comparados afim de se determinar se um dado ponto característico extraído em uma ima-
gem equivale a um outro extraído em uma outra imagem, por exemplo. O uso de descri-
tores permite realizar o casamento de pontos característicos encontrados com orientações
e escalas diferentes, tornando assim o SURF invariante à rotação e escala.

O primeiro passo para montar o descritor dos pontos SURF é achar a orientação do-
minante na vizinhança de cada um deles. Para isso, utiliza-se novamente filtros em forma
de caixa e Imagens Integrais, fazendo uso assim dos benefícios computacionais por eles
trazidos. Em torno de uma vizinhança circular ao redor do ponto, extrai-se as respostas
nas direçõesx ey aos filtros mostrado na Figura 3.4. As respostas ao filtro são calculadas
utilizando diferentes posições e diferentes tamanhos de máscaras, ambos os parâmetros
determinados pela escala em que o ponto característico foi encontrado. Para cada aplica-
ção do filtro, as respostas nas direçõesx ey formam uma entrada em um espaço cartesiano
de duas dimensões. Utiliza-se então uma janela deslizante em forma de fatia circular para
computar as respostas em ambas as direções mais frequentes,sendo o vetor formado pelas
duas respostas o escolhido como orientação dominante do ponto característico.

O passo final consiste em, utilizando a orientação encontrada, formar um vetor des-
critor para o ponto característico. No SURF, este vetor tem dimensão 64, suficiente para
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Figura 3.4: Filtros utilizados para achar a orientação dominante na vizinhança de pontos
característicos. Utilizando Imagens Integrais, regiões escuras contribuem com peso -1 e
regiões claras com peso +1.

descreverfeaturesevitando falsos casamentos e mantendo ao mesmo tempo eficiência
computacional. Utilizando uma janela retangular rotacionada de acordo com a orientação
achada no passo anterior, várias subjanelas de tamanho 4× 4 são formadas no interior
desta região. As subjanelas também estão orientadas apropriadamente. Novamente, são
computadas respostas aos filtros nas direçõesx e y dentro de cada uma destas subjanelas,
formando assim quatro somatórios distintos: o somatório das respostas na direçãox, so-
matório das respostas na direçãoy e o somatório dos módulos das respostas, emx e em
y. Com quatro valores computados em cada uma das dezesseis regiões, forma-se o vetor
descritor para o ponto característico SURF.

3.2 Modelo de Câmera Pinhole

O modelo de câmera assumido pelo sistema proposto é o modelo de projeção perspec-
tiva conhecido como câmerapinhole[Hartley & Zisserman 2004, Trucco & Verri 1998].
O modelo matemático descreve o processo de captura de imagens realizado por câmeras
reais, aplicando transformações em pontos 3D presentes no mundo e os projetando em
um plano de imagem 2D: um ponto do mundoQ = [X,Y,Z]t é projetado em um ponto na
imagem com coordenadasq = [u,v]t . Mais precisamente, uma câmera pode ser parame-
trizada por um centro de projeção dado porC = [Cx,Cy,Cz]

t , um sistema de coordenadas
Euclidiano centrado emC e um plano de imagem situado perpendicularmente a uma dis-
tância f ao longo do eixo principal, chamada distância focal. O pontoq no qual será
projetado um pontoQ do mundo é determinado pela intersecção da reta que une os pon-
tos C e Q com o plano de imagem. O processo de projeção perspectiva é mostrado na
Figura 3.5.

Utilizando semelhança de triângulos (Figura 3.6), pode-seobter a posição no plano
da imagemq̃ na qual um ponto do mundo visualizado pela câmeraQ será projetado.
As coordenadas desta posição, comumente chamadas de coordenadas normalizadas de
câmera, são dadas por

q̃ = [x,y,z]t = [ f X/Z, fY/Z, f ]t .

Claramente, o processo de projeção perspectiva consideradoé não-linear. Entretanto,
se considerarmos coordenadas homogêneas para representarpontos na imagem e pontos
no mundo, passamos a ter um mapeamento entre o espaço projetivo de três dimensões e o
espaço projetivo de duas dimensões [Hartley & Zisserman 2004]. Dessa forma, podemos
representar o mapeamento originalmente não-linear realizado entre os espaços Euclidia-
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Figura 3.5: Efeito da projeção perspectiva realizada pela câmerapinholeno ponto 3D
Q, projetando-o no pontoq em coordenadas de imagem. O centro de projeçãoC e o
ponto principalp (intersecção do eixo principal com o plano de imagem) tambémsão
mostrados.

Figura 3.6: Corte lateral do processo de projeção em perspectiva mostrando o planoY−Z.
Em uma câmera com centro de projeçãoC e plano de imagem situado perpendicularmente
a uma distânciaf ao longo do seu eixo principal, o pontoQ é projetado no plano de
imagem no pontõq. O processo é o mesmo para o planoX−Z.
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nos 3D e 2D por multiplicações matriciais. Aplicando um deslocamento às coordenadas
normalizadas de câmera de um ponto, translada-se efetivamente o mesmo para a origem
do sistema de coordenadas de imagem (canto superior esquerdo), que é dada pelo ponto
principal p = [px, py]

t . (coordenada em que o eixo principal intersecta o plano de ima-
gem como mostrado na Figura 3.5). O mapeamento em forma de matrizes é mostrado na
Equação 3.5.
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0 f py 0
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(3.5)

Os sensores óticos CCD/CMOS presentes em câmeras de vídeo podemeventualmente
conterpixelsnão quadrados. Torna-se então conveniente expressar a distância focalf em
unidades depixel (assim como são medidas as coordenadas de imagem) já levando-se em
consideração fatores de escalamx e my nas direçõesx e y (em termos depixelspor uni-
dade de distância) com o propósito de acomodarpixelscom diferentes razões de aspecto.
Expressando as distâncias focais e coordenadas do ponto principal utilizandopixelscomo
unidade, obtém-se respectivamentefx = f mx e fy = f my ecx = mxpx ecy = mypy. Chega-
se então à matriz denominadamatriz de calibraçãoou matriz de parâmetros intrínsecos
que parametriza as propriedades internas de uma câmera. A matriz de parâmetros intrín-
secos é a matriz que efetivamente multiplica coordenadas depontos 3D expressados em
um referencial centrado na câmera projetando estes pontos em coordenadas 2D em uma
imagem digital, como mostrado na Equação 3.6.
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(3.6)

Chamando a matriz de parâmetros intrínsecos deK, a Equação 3.6 pode ser reescrita
comoq = K[I |0]Qcam, explicitando assim queQcam está expresso em um sistema de co-
ordenadas centrado na câmera. De forma mais geral,K[I |0] pode ser escrito como uma
matriz de projeçãoP, de maneira queq = PQcam. No caso em que o ponto do mundo
Q está descrito tomando como referência um outro sistema de coordenadas, podemos
aplicar uma transformação de rotaçãoR e translaçãot ao ponto para expressá-lo no refe-
rencial de câmera. Matematicamente, isto é descrito porQcam= RQ+ t. Os parâmetros
R e t caracterizam os parâmetros extrínsecos do modelo de câmera, relacionando os seus
parâmetros externos (posição e orientação) com um sistema de referência inercial fixo
ao mundo, como mostrado na Figura 3.7. Também na Figura 3.7, pode ser visualizado
os eixosXim,Yim correspondentes às coordenadas de imagem e os eixosXcam,Ycam,Zcam,
correspondentes às coordenadas de câmera dos objetos visualizados. Note que, devido ao
fato de que a origem do sistema de coordenadas de imagem se encontra no canto superior
esquerdo e cresce para a direita (horizontalmente) e para baixo (verticalmente), as coor-
denadas dos objetos crescem para a direita, para baixo e parafrente (em relação à câmera)
para os respectivos eixosXcam,Ycam,Zcam.
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Figura 3.7: Um sistema de coordenadas centrado na câmera dado pelos eixos
Xcam,Ycam,Zcam relaciona-se com um sistema de coordenadas fixo no mundo de origem
O e eixosX,Y,Z através de uma rotaçãoR e translaçãot.

A Equação 3.6 pode ser novamente reescrita comoq = K[R|t]Q, desta vez caracte-
rizando completamente o processo de projeção de um pontoQ referenciado em coorde-
nadas de mundo em um pontoq na imagem. O processo completo é mostrado na Equa-
ção 3.7, na qual foram inclusas a matrizR e o vetor de translaçãot, mostrados membro a
membro. A matriz[R|t] é conhecida comomatriz de parâmetros extrínsecos.
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(3.7)

Salienta-se que resta ainda uma divisão no vetor de coordenadas homogêneas repre-
sentando o ponto projetado na imagem para que o fator de escala (última coordenada de
um vetor homogêneo) resulte em 1. Divide-se então o vetor de coordenadas de imagem
q = [x,y,z] porz, resultando em





u
v
1



 =





fxX/Z+cx

fyY/Z+cy

1



 ,

ondeu ev são as coordenadas de imagem de um ponto expressadas empixels.

Como veremos mais à frente, câmeras calibradas adicionam restrições ao problema de
achar os parâmetros extrínsecosR e t e também ao problema de obter uma reconstrução
3D da cena visualizada por cada imagem.
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3.3 Geometria Epipolar

Devido à característica projetiva inerentes às câmeras, não é possível recuperar infor-
mações de profundidade de pontos visualizados pela câmera utilizando somente uma ima-
gem. Entretanto, coordenadas 3D de pontos característicospodem ser recuperadas com
informações presentes em mais de uma imagem, assim como o movimento relativo entre
as posições de câmera correspondentes a cada uma delas. A recuperação de movimento e
estrutura pode ser realizada por meio de duas câmeras que visualizam uma mesma cena
simultaneamente, no que se chama devisão estéreo, ou através de duas imagens de uma
mesma cena capturadas pelo mesmo sensor de diferentes posições e orientações, no que
se chama deestrutura e movimento. Os dois processos descritos somente são possíveis
devido à existência de restrições geométricas entre diferentes projeções em imagens de
um mesmo ponto 3D presente na cena, sendo estas diferentes projeções alcançadas visua-
lizando a mesma cena sob diferentes pontos de vista. A geometria que restringe pontos em
duas imagens, chamada de geometria epipolar, pode ser computada para recuperar tanto
o movimento relativo entre as duas poses de câmera relacionadas com as imagens quanto
a estrutura 3D da cena visualizada. O movimento e estrutura recuperados são determina-
dos completamente pelos parâmetros internos da câmera e porcorrespondênciasobtidas
entre as imagens, independentemente da cena visualizada [Hartley & Zisserman 2004].
Estas correspondências nada mais são do que um conjunto de pares de pontos caracterís-
ticos{xi ,x′i} que relacionam diferentes projeções presentes em duas imagensI e I ′ de um
mesmo ponto 3DX i. Neste trabalho, as duas imagensI e I ′ são obtidas sequencialmente
por uma mesma câmera, à medida em que ela se move visualizandoos mesmos pontos
característicos, caracterizando assim um sistema monocular que computa movimento e
estrutura.

A geometria epipolar restringe duas visualizações de uma mesma cena devido a um
fato importante: dado um ponto no mundoXw e as suas projeções na primeira e segunda
imagensx e x′, sendo estas projeções adquiridas com os centros de projeção de câmeras
em C e C′, existe um plano chamadoplano epipolarque contém todos os pontos su-
pracitados. A imagem mostrada na Figura 3.8 ilustra este fato, na qual também pode-se
visualizar os epipolos (projeção de um centro de câmera na outra câmera)eee′ e as linhas
epipolaresexee′x′.

Matematicamente, as restrições da geometria epipolar estão codificadas em duas im-
portantes matrizes: amatriz essenciale amatriz fundamental. Estas duas matrizes podem
ser deduzidas geometricamente, como discutido a seguir [Hartley & Zisserman 2004,
Trucco & Verri 1998].

O ponto 3DXw originalmente referenciado em relação a um sistema de coordenadas
no mundo pode ser referenciado no sistema de coordenadas de duas câmeras que o estão
visualizando, sendoX o mesmo ponto em relação ao sistema de coordenadas da primeira
câmera eX′ o mesmo ponto referenciado na segunda câmera. Claramente, osdois siste-
mas de coordenadas estão relacionados por uma transformação rígida que envolve uma
rotaçãoR e uma translaçãot = (C−C′) entre os centros de projeção, como mostrado na
Equação 3.8.
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Figura 3.8: Geometria epipolar entre duas visualizações deuma mesma cena. São mos-
trados além do plano epipolar, os centros de projeçõesC e C′, o ponto no mundoXw e
as suas projeções nas duas imagensx e x′. São mostrados também os dois epipolos: a
projeçãoe′ de C no plano imagem deC′ e a projeçãoe de C′ no plano imagem deC.
Exemplos de linhas epipolares são exibidas, sendo elas os segmentosex e e′x′ em cada
uma das imagens.

X′ = R(X− t). (3.8)

Utilizando a condição de coplanaridade entreX, t eX− t, pode-se determinar o plano
epipolar que passa porXw como

(X− t)t t×X = 0.

Substituindo a Equação 3.8 nesta última igualdade, podemosreescrevê-la como mostrado
na Equação 3.9.

(RtX′)t t×X = 0 (3.9)

O produto vetorialt ×X pode ser obtido utilizando matrizes anti-simétricas [Trucco
& Verri 1998], como emt×X = SX, ondeS igual a





0 −tz ty
tz 0 −tx
−ty tx 0



 .

Assim, a Equação 3.9 ganha a forma mostrada na Equação 3.10, com E = RS.

X ′tEX = 0 (3.10)

A matriz E de dimensão 3× 3 é denominada matriz essencial, e relaciona pontos
referenciados em sistemas de coordenadas de câmera diferentes através dos parâmetros
extrínsecosR e t. Sabendo-se que as projeções em coordenadas normalizadas de câmera
dos pontosX = [X,Y,Z]t e X′ = [X′,Y′,Z′]r são dadas por̃x = [ f1X/Z, f1Y/Z, f1]t =
f1X/Z1 e x̃′ = [ f2X′/Z′, f2Y′/Z′, f2]t = f2X′/Z′, onde f1 e f2 são as distâncias focais das
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câmeras, pode-se substituirX eX′ na Equação 3.10, e então dividí-la porZZ′, resultando
na Equação 3.11.

x̃ ′tEx̃ = 0 (3.11)

Como a relação entre coordenadas de imagem empixelse coordenadas normalizadas
de câmera dos pontos é dada porx = K1x̃ ex′ = K2x̃′ para ambas as câmeras com matrizes
de calibraçãoK1 eK2, entãox̃ = K−1

1 x e x̃′ = K−1
2 x′, já que as matrizes de calibração são

inversíveis [Hartley & Zisserman 2004]. Substituindox̃ e x̃′ na Equação 3.11, obtém-se a
Equação 3.12, explicitando a forma da matriz fundamentalF = K−t

2 EK−1
1 .

x ′tFx = 0 (3.12)

A matriz fundamentalF (também de tamanho 3×3) relaciona pontosx em coordena-
das de imagem de uma primeira câmera com pontos correspondentesx′ em coordenadas
de imagem de uma segunda câmera. Em sistemas monoculares,K1 = K2 = K, isto é, a
matriz de calibração é a mesma para as duas câmeras e não muda ao longo do tempo.
Isto posto, uma vez achada a matriz essencialE (ou a matriz fundamentalF), se tivermos
conhecimento da matriz de parâmetros intrínsecosK, podemos extrair a rotaçãoR e a
translaçãot, ou seja, a pose relativa[R|t] que relaciona um par de imagens.

3.3.1 Recuperando a Pose Relativa Entre Duas Imagens

A extração dos parâmetros de câmera a partir da matriz essencial E pode ser realizada
através de uma simples operação de fatoração [Hartley & Zisserman 2004], com a ressalva
de que o vetor de translaçãot somente poderá ser obtido a menos de um fator de escala.

Supõe-se duas matrizes de projeção normalizadas (com os efeitos da matriz de cali-
braçãoK removidos)Pn e P′

n, sendo elasPn = K−1P = [I |0] e P′
n = K−1P′ = [R|t]. Em

seguida, obtém-se a Decomposição em Valores Singulares da matriz essencialE, digamos
pela fatoraçãoUGVt , ondeU eVt são matrizes 3×3 ortogonais denomindas de matrizes
de vetores singulares à esquerda e à direita respectivamente eG é uma matriz diagonal
de tamnho 3×3 contendo em suas entradas os valores singulares. Quatro soluções são
passíveis de serem resposta para os parâmetrosRe t, sendo elas dadas por:

• P′
n = [UWVt |+u3];

• P′
n = [UWVt |−u3];

• P′
n = [UWtVt |+u3];

• P′
n = [UWtVt |−u3];

onde

W =





0 −1 0
1 0 0
0 0 1





eu3 corresponde ao terceiro vetor coluna da matrizU .
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Apesar de todas as quatro soluções estarem numericamente corretas, a solução real
pode ser encontrada analizando-se cada uma das possíveisP′

n. Geometricamente, estas
soluções representam uma ambiguidade entre a direção de translação (+u3 ou -u3) e entre
a direção em que aponta o eixo principal (rotacionado em torno da linha de base porπ
radianos, conforme a matrizW). Este fato é ilustrado na Figura 3.9.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.9: Diagrama ilustrando os centros de projeçõesC eC′ e o ponto 3DX, de acordo
com as quatro possíveis soluções para a extração deR e t a partir da matriz essencialE.
Apenas em (a) o pontoX encontra-se “visível” pelas duas câmeras, sendo esta a solução
correta.

Todavia, em apenas uma das quatro possíveis combinações estarão “visíveis” (estarão
posicionados na frente da câmera) os pontos característicos utilizados no cálculo da matriz
E (e consequentemente da matrizF). Portanto, para obter a pose relativa correta dentre
as possíveis soluções, realiza-se uma “votação” envolvendo um certo número de corres-
pondências entre pontos característicos e todas as quatro possibilidades paraP′ = KP′

n,
ondeK é a matriz de calibração. Nesta votação, obtém-se por triangulação (Seção 3.4) a
posição 3D em coordenadas homogêneasX = [X,Y,Z,T]t que através de uma matriz de
projeçãoP′, resulta emP′[X,Y,Z,T]t = w[x,y,1]t . Em seguida, testa-se a profundidade
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do ponto através da funçãopro f(X,P), dada por

pro f(X,P′) =
sign(M)w
T||m3||

,

ondeM = KR) e m3 equivale ao terceiro vetor linha deM. A pose relativa[R|t] que
resultar no maior número de pontos visíveis nas duas câmerasP e P′ simultaneamente é
escolhida.

3.4 Reconstrução 3D

A pose relativa dada pela matriz de rotaçãoRe vetor de translaçãot entre duas câmeras
correspondentes a duas imagensI e I ′ permite recuperar as coordenadas 3D correspon-
dentes a cada uma dasfeaturesvisualizadas, no que se chama dereconstrução 3D. Este
processo é realizado “disparando” os raios que partem dos centros de projeção de cada
câmera na direção dada pela posição do ponto característicoextraída nas duas imagens.
A posição 3D em que esses dois raios infinitos se intersectam éexatamente a posição
no referencial de mundo dafeatureque originou as projeções do marco visual. Infeliz-
mente, as projeções dos marcos visuais extraídas por detectores de pontos não são livres
de ruído, e por causa disso, os raios emanados que passam por esses pontos podem nunca
se intersectar. Por isso, recorre-se ao procedimento de minimização linear por mínimos
quadrados denominado triangulação linear, que acha o ponto3D de intersecção que mi-
nimiza a distância quadrática entre ele e os raios [Hartley &Zisserman 2004].

Precisamente, deseja-se obter a coordenada 3DX que originou as projeçõesx ex′ em
cada uma das imagensI e I ′, ou seja,

x = PX (3.13)

e
x′ = P′X (3.14)

para as matrizes de projeçãoP eP′ correspondentes à primeira e segunda câmera respec-
tivamente. Aqui, assume-se que, para a matriz de calibraçãoK, P = K[I |0] eP′ = K[R|t],
ou seja, a primeira câmera é a origem e a segunda câmera se relaciona com a primeira pela
pose relativa encontrada. Assumindo por simplicidade quex, x′ e X são dados em coor-
denadas homogênes, a Equação 3.13 pode ser expressada pelo sistema de três equações
dado por

w





x
y
1



 =





p1

p2

p3



X, (3.15)

onde cadapi equivale aos vetores linha deP e w equivale ao fator de escala homogêneo.
Comow = p3X, substitui-se esta relação nas duas primeiras equações e chega-se a

[

p3x−p1

p3y−p2

]

X = 0.
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Fazendo a mesma dedução para a Equação 3.14 e unindo todas as equações em uma só,
deduz-se









p3x−p1

p3y−p2

p′
3x′−p′

1
p′

3y′−p′
2









X = 0, (3.16)

que caracteriza um sistema do tipoAx = 0 e portanto, pode ser resolvido por técnicas line-
ares de minimização por mínimos quadrados como mostrado no Apêndice A, atentando-
se para a divisão pelo fator homogêneo (última coordenada) de X. Realizando este pro-
cesso para cadafeaturedo conjunto de correspondências{xi,x′i}, obtém-se a posição 3D
X i de cada uma delas referenciada no sistema de coordenada da câmera referente à pri-
meira imagem de um dado parI , I ′.

Note que o conhecimento sobre os parâmetros intrínsecos da câmera codificados na
matriz de calibraçãoK foi utilizado para triangular as coordenadas dos marcos visuais,
caracterizando assim um processo de reconstrução Euclidiana. Uma reconstrução 3D po-
deria ser obtida ainda que não fosse utilizado o conhecimento deK para compor as pro-
jeçõesP e P′, sendo essa reconstrução denominada de reconstrução projetiva [Hartley &
Zisserman 2004]. Uma vez que não se sabe a distância focal e sabe-se apenas as posições
dasfeatures, a intersecção dos raios seria ambígua, ou seja, se diferenciaria da recons-
trução Euclidiana a menos de uma transformação projetiva. Reconstruções dessa forma
são comuns em sistemas que não possuem informação de calibração, como sistemas de
reconstrução 3D baseados em vídeo [Akbarzadeh et al. 2006, Pollefeys et al. 2004].

3.5 Obtendo a Pose de Câmera a Partir da Estrutura 3D

De posse da cena reconstruída, torna-se possível obter a pose de câmera em relação a
ela. Mais precisamente, podem ser computados a matriz de rotaçãoRt e o vetor posiçãott
que para cada coordenada 3DX i presente na nuvem de pontos correspondente à recons-
trução da cena, projete seu ponto no espaço na sua projeção naimagemxi . Isto implica
que a pose de câmera pode ser recuperada para uma única imagemI , se soubermos as
projeçõesxi e as coordenadas no espaçoX i dos marcos visuais nela visíveis. Estes algo-
ritmos são conhecidos na literatura como algoritmos decamera resectioning[Hartley &
Zisserman 2004] ou também dePerspective-n-Point(PnP) [Fischler & Bolles 1987].

As coordenadas de imagem de um ponto são obtidas pela projeção da sua coordenada
no espaço a partir de

xi = PX i = K[Rt |tt ]X i, (3.17)

sendoP uma matriz de projeção eK a matriz de calibração. Se multiplicarmos cada
um dos pontosxi pela inversa da matriz de calibraçãoK−1, obtemos as coordenadas
normalizadas de câmera de cada um delesx̃i = K−1xi. Dessa forma, a Equação 3.17
pode ser reescrita como

x̃i = [Rt |tt ]X i = x̃i = P̃X i, (3.18)

na qual o efeito da matriz de calibração foi “desfeito”. A Equação 3.18 envolve vetores
homogêneos, o que implica dizer que ambos os lados da igualdade são iguais a menos de
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um fator de escala, ou seja, os vetores possuem a mesma direção. Este fato permite que o
produto vetorial̃xi × P̃X i = 0 possa ser aplicado, dando origem ao sistema

[

−Xt
i 0t xXt

i
0t −Xt

i yXt
i

]





P1

P2

P3



 = 0, (3.19)

no qualPi são os vetores linha da matriz̃P de tamanho 3× 4 e x̃i = [x,y,1]t . Através
de n correspondências entre as coordenadas normalizadas de um ponto e a sua posição
no espaço 3D ({x̃i ,X i}, i = 1..n), pode-se obter por resolução por mínimos quadrados
do sistemaAx = 0 da Equação 3.19 os 12 parâmetros que compõem a matrizP̃. Como
cada correspondência colabora com duas equações para o sistema homogêneo da Equa-
ção 3.19, pelo menos 6 correspondências são necessárias para a resolução do mesmo.

Procede-se com uma decomposição por SVD (Apêndice A) da matriz AtA, cujo o
vetor singularp de tamanho 12×1 correspondente ao menor valor singular codifica os
parâmetros da matriz de projeçãoP̃ que estamos buscando. Os nove primeiros valores
são postos em ordem em uma matrizR′ e os três últimos em um vetort′. Decompondo-se
R′ novamente por SVD, obtém-seR′ = UWVt e então, a matriz de rotação procuradaRt é
dada porRt = UVt . O vetor procuradott é dado portt = ||Rt ||

||R′|| t
′, onde|| ∗ || equivale à raiz

da soma dos quadrados das entradas da matriz.

3.6 Estimando Modelos na Presença de Correspondên-
cias Espúrias

Frequentemente em Visão Computacional, deseja-se estimar modelos matemáticos
diversos relativos a mudanças nos parâmetros de câmera ou a aspectos geométricos da
cena visualizada, como por exemplo em aplicações que fazem uso de mosaicos de ima-
gens ou em aplicações que necessitam saber qual a mudança de posição de câmera ao
longo do tempo. Estes algoritmos usam como dados de entrada oconjunto de correspon-
dências{xi,x′i}. Devido aos métodos de busca por correspondências entrefeaturesnão
serem perfeitos, o conjunto de casamentos tem entre os seus pares um número alto de “ca-
samentos errados”, prejudicando fortemente o desempenho de algoritmos que assumem
que o erro de medição na coordenadas dos pontos segue uma distribuição Gaussiana para
estimar corretamente os modelos de interesse. É necessárioentão utilizar algum meca-
nismo que faça com que as técnicas de otimização baseadas em mínimos quadrados se
tornem robustas ao ruído possivelmente não modelado proveniente de correspondências
espúrias. Com isto em mente, foi criado umframeworkiterativo e não-determinístico de-
nominado RANSAC (RANdom SAmple Consensus) [Fischler & Bolles 1987, Hartley &
Zisserman 2004], sendo este método amplamente empregado para deixar os algoritmos
tradicionais robustos a falsas correspondências.

De forma genérica, o RANSAC é utilizado quando deseja-se estimar um modelo
(como por exemplo uma homografia ou parâmetros de rotação e translação de câmera)
utilizando as observações ruidosas obtidas de imagens. A partir de amostras de um sub-
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conjunto mínimo de dados necessário para estimar um modelo (2 pontos para estimar uma
reta, 4 pontos para estimar uma homografia, etc.) escolhidasaleatoriamente, estima-se
uma solução candidata para o modelo. Em seguida, determina-se o quão bom é a solu-
ção atual, aplicando o modelo candidato a todas as observações disponíveis e verificando
segundo alguma medida de erro o número de correspondências que “concordam” com o
modelo, isto é, que o erro é menor do que um limiar especificado. O conjunto formado
pelas correspondências que satisfazem esta condição é chamado deconjunto suporteou
cojunto de consensoda solução. Este processo é repetido iterativamente e a solução can-
didata que resultar no maior conjunto suporte é escolhida aofinal do processo.

Testar todas as combinações de amostras (formadas porscorrespondências) utilizando
toda a massa de dados (número totalM de correspondências disponíveis) requer um nú-
mero muito alto e inviável de iterações devido à quantidade de combinações possíveis.
Por isso, pode-se determinar a quantidade de iteraçõesN que o algoritmo irá executar
caso sejam informados de antemão a proporçãoε deoutliers(correspondências espúrias)
presente nos dados e uma probabilidadep que assegura que pelo menos uma amostra de
scorrespondências seja formada somente por casamentos corretos (chamados deinliers).
O número de iterações é determinado pela Equação 3.20.

N = log(1− p)/log(1− (1− ε)s) (3.20)

Em geral,p é um valor alto (0,99) e inicialmente um valor pessimista paraε é infor-
mado (maior do que 0,5). Sempre que uma solução candidata que possua um conjunto
de suporte com uma quantidade menor deoutliersdo que oε atual é encontrada, o valor
de ε é atualizado e o número de iteraçõesN recalculado, fazendo com que o critério de
parada do algoritmo seja determinado adaptativamente de acordo com as observações. O
pseudo-código do RANSAC pode ser sumarizado brevemente no Algoritmo 1.

Algoritmo 1 RANSAC
1: Enquanto i < N faça
2: Selecione uma amostra de tamanhosaleatoriamente a partir do conjunto de obser-

vações disponíveis
3: Obtenha uma solução candidata para o modelo a ser estimado utilizando algum

algoritmo especializado
4: Utilizando alguma forma de medir o erro do modelo, verifique aquantidade dos

dados que possui o erro menor do que um limiar informadoT
5: Caso a proporção de correspondências espúrias da solução candidata seja menor

do queε, atualizeε e o número total de iteraçõesN utilizando a Equação 3.20.
Guarde a solução candidata e o seu conjunto suporte

6: i = i + 1
7: Fim Enquanto
8: Obtenha uma solução melhorada utilizando todos os dados do conjunto suporte do

melhor modelo encontrado

Note que o RANSAC é umframeworkgeral utilizado na estimação de modelos com
a função de robustificar algoritmos e por isso, são necessários (nos passos 3 e 4 do algo-
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ritmo) um procedimento adequado para estimar o modelo de interesse e uma medida de
erro específica para o problema.
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Capítulo 4

Odometria Visual: Descrição do
Sistema

O sistema proposto tem como objetivo obter a posição e orientação de uma câmera,
dados respectivamente pela matriz de rotaçãoRt e pelo vetor posiçãott , que relaciona
a pose de câmera relativa a uma imagemIt com a origem de um sistema de coordena-
das fixo no mundo, arbitrariamente escolhido como o sistema de coordenadas referente
à primeira imagem capturadaI1. Esta tarefa é executada utilizando uma única câmera
como sensor posicional. A câmera encontra-se previamente calibrada, isto é, seus parâ-
metros intrínsecos são conhecidos de antemão e permanecem constante durante o período
de operação. O método de calibração utilizado foi desenvolvido por Zhang [Zhang 2000].
O único dado de entrada para o sistema é a sequência de imagensI1, I2, ..., It−1, It obtida
e indexada em um instante de tempot. Nenhum dado adicional como posição calculada
pela odometria deencodersou modelo matemático para o movimento de câmera é ne-
cessário. A única suposição assumida verdadeira é a operação do sistema em ambientes
ricos em grandes quantidades de marcos visuais. O ferramental que compõe o sistema
é completamente fundamentado na teoria dos sistemas deStructure from Motion(SFM)
adaptados para operação sequencial e causal, ou seja, técnicas de filtragens probabilísicas
não são empregadas.

O sistema de Odometria Visual proposto tem o seu funcionamento ilustrado esque-
maticamente na Figura 4.1. Após processar o primeiro par de imagens{I1, I2}, uma re-
construção inicial da cena é obtida, permitindo assim que a pose de câmera seja calculada
para a próxima imagem com base na estrutura 3D inicializada.A cada nova imagem, uma
reconstrução 3D referenciada no mesmo sistema de coordenadas da reconstrução inicial é
obtida, estentendo assim o funcionamento do sistema para imagens quaiserIt . Cada passo
dopipelinesequencial de operação é descrito e justificado como segue.

4.1 Aquisição de Imagens

Sequencialmente, pares de imagens{It−1, It} são fornecidos ao sistema. Assume-se
que a distância entre as câmeras correspondentes a duas imagens sucessivas é suficien-
temente grande em comparação com a distância média entre as câmeras e os marcos
visuais. Esta condição imposta no tamanho dalinha de basese faz necessária para evitar
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Figura 4.1: Fluxograma apresentando os passos executados pelo pipelinede Odometria
Visual proposto.

que soluções degeneradas ocorram durante a operação do sistema.

4.2 Módulo Visual

4.2.1 Extração de Pontos

Ao adquirir o par de imagens mais recente, o sistema o processa no chamado Mó-
dulo Visual, responsável por extrair pontos característicos de ambas as imagens e então,
por achar correspondências de um mesmo ponto nas duas imagens diferentes. Pontos ca-
racterísticos SURF [Bay et al. 2008] são extraídos das imagensconforme explicitado na
Seção 3.1. Optou-se por utilizarfeaturesSURF devido à sua característica inerente de
serem compatíveis com o chamado “casamento com linha de basegrande” (wide base-
line matching, como conhecido na literatura). Esta característica permite que estes pontos
característicos sejam corretamente rastreados entre imagens obtidas com linha de base
grande entre elas, o que não ocorre para outros tipos defeaturescomo oscornersde
Harris [Harris & Stephens 1988] ou os pontos Shi-Tomasi [Shi& Tomasi 1994].

Para serem eficientemente rastreados através dos seus descritores, uma estratégia de
busca aproximada por vizinhos mais próximos é empregada como descrito a seguir.

4.2.2 Rastreamento ViaKD-Trees Aleatórias

O rastreamento de pontos característicos é realizado segundo alguma medida de simi-
laridade entre as vizinhanças dos pontos na imagem. Métodosde correlações estatísticas
entre subimagens contendo as vizinhanças são os mais comumente empregados nesta
etapa. Utilizando pontos SURF, podemos fazer uso dos seus vetores descritores para ob-
ter casamentos entre pontos de forma mais eficiente, já que estes descritores codificam a
informação espacial na vizinhança dasfeatures. Também, os vetores descritores são inva-
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riantes a certas transformações como mudança de escala, rotações no plano e distorções
perspectivas.

Para cada ponto SURFPi, i = 1..N, da imagemIt , a busca pelo casamento de um
ponto a ser rastreadoPq pode ser feita comparando-se o descritor do ponto com todos os
descritoresPj , j = 1..M, dosM pontos presentes na imagemIt−1 em que se deseja obter
a correspondência. Consequentemente,M cálculos da distância Euclidiana (medida de
distância geralmente utilizada) entre vetores de dimensão64 (tamanho do vetor descritor
SURF) terão que ser executadas, e o ponto com menor distânciaPb é escolhido como
casamento doPq. Devido à alta dimensionalidade dos descritores, esta busca linear torna-
se proibitiva. Pode-se abrir mão deste processo debusca exata de vizinho mais próximo
por umabusca aproximada de vizinho mais próximo, que é computacionalmente mais
eficiente ao mesmo tempo em que mantém uma alta probabilidadede resultar na busca de
forma exata.

Para isso, estruturas de dados denominadasKD-Trees, especialização de árvores biná-
rias balanceadas, são construídas a partir dosPj descritores extraídos dos pontos presentes
na imagem de buscaIt−1. Após construídas, a busca pela correspondência de pontos equi-
vale a travessias nestas árvores. Um número fixoV destas árvores são construídas alea-
toriamente e utilizadas para busca pelo vizinho mais próximo, como relatado no trabalho
de Silpa-Ana e Hartley [Silpa-Anan & Hartley 2008].

Especificamente, cada nó interno da árvore divide o espaço 64-dimensional dos dados
em dois subespaços disjuntos deR64, chamados de células. Este processo é realizado
tomando-se uma dasU-dimensões (dentre asU que apresentam a maior variância nos
dados) aleatoriamente e um valor de corteT (mediana) em cada nó, resultando em su-
bespaços de tamanhos iguais e consequentemente, em árvoresbalanceadas. Novos nós
são formados em cada nível da árvore realizando este procedimento recursivamente com
os descritores pertencentes a cada célula. Ao final da construção, as árvores formadas
possuem em seus nós folhas cada um dos descritores dosPj pontos extraídos.

Correspondências são buscadas nasKD-Treesconstruídas atravessando todas elas si-
multaneamente. A partir do nó raiz, o valor de corteT e a dimensão do vetorU (armaze-
nados no nó) que dividem os dados são consultados e comparados com o vetor descritor
do pontoPq buscado para se obter em qual ramo da árvore prosseguir. Esteprocedimento
é realizado recursivamente até se atingir um nó folha. O ponto correspondente ao descri-
tor armazenado no nó folha alcançado nem sempre correspondeao vizinho mais próximo
buscado e por isso, um processo iterativo debacktrackingtorna-se necessário. Utilizando
a distância encontrada para o candidato a vizinho mais próximo até entãoPt com a fi-
nalidade de reduzir o número de nós a ser consultados e uma filade prioridades única
(que armazena as distâncias entre o melhor candidatoPt e as outras células de todas as
árvores), novas células são consultadas até que não aja maiscélulas a serem consultadas
na fila ou um número máximo especificado de células consultadas seja atingido. O último
candidato a vizinho mais próximo encontradoPt é retornado como a correspondênciaPb

para o ponto característico buscado ao final do processo.
O uso de múltiplas ao invés de uma única árvore aumenta a probabilidade da busca re-

tornar no vizinho mais próximo de forma exata, ao passo que o limite imposto no número
de nós consultados acelera a busca. Estes fatos são apontados e discutidos no trabalho
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original [Silpa-Anan & Hartley 2008], para tornar a busca aproximada por vizinhos mais
próximos em espaços de grande dimensionalidade mais eficiente.

Por último, também é realizado o teste da razão entre os dois melhores vizinhos mais
próximos. SendoD1 a distância entre o ponto buscado e o seu melhor vizinho eD2 a
distância entre o ponto buscado e o seu segundo melhor vizinho, uma correspondência só
é considerada no caso em queD1 < rD2, onde 0< r ≤ 1 é um parâmetro que controla
o quanto que a primeira melhor distância tem que ser menor do que a segunda menor:
quanto menor forr, mais restritiva é a busca.

4.2.3 Casamento Bidirecional

A estratégia de rastreamento de pontos SURF apresentada utilizaKD-Treesaleatórias
para achar as correspondências de cada pontoPi, i = 1..N, da imagem mais atualIt na
imagem de buscaIt−1, da qual são extraídos osM pontosPj . Esta estratégia de casamento
unidirecional pode ser melhorada, no sentido de minimizar aocorrência de falsos casa-
mentos, ao custo de uma penalidade na performance. Isto podeser feito de maneira muito
simples: são buscadas simultaneamente correspondências na imagemIt−1 para cada ponto
Pi e correspondências na imagemIt para cada pontoPj . Apenas casamentos perfeitos são
considerados, isto é,{Pq,Pb} só é considerado uma correspondência se na busca pela
correspondência dePq resultarPb e na busca pela correspondência dePb resultarPq. A
Figura 4.2 exibe pontos SURF e o casamento entre eles ao longo de duas imagens de uma
mesma cena, utilizando tanto a estratégia unidirecional quanto a estratégia bidirecional.
Nota-se claramente a eliminação de falsos casamentos caso seja utilizada a estratégia de
casamento bidirecional.

4.3 Módulo SLAM

4.3.1 Estimando a Pose Relativa

De posse das correspondências entre pontos característicos {xi ,x′i}, procede-se com
a extração da pose relativa, codificada na matriz essencialE, que relaciona as duas câ-
meras das imagensIt−1 e It . Como o conjunto de correspondências fornecido ao Módulo
SLAM geralmente possui correspondências espúrias, aplicar diretamente mínimos qua-
drados para a resolução do problema é em geral ineficiente, como discutido na Seção 3.6.
Este cálculo é então realizado utilizando algum algoritmo gerador de hipóteses e um outro
para verificar estas hipóteses segundo alguma métrica, sendo eles o Algoritmo dos Cinco
Pontos e o MLESAC respectivamente.

Algoritmo dos Cinco Pontos para Matriz Essencial

O sistema proposto assume que a câmera é previamente calibrada, isto é, os seus
parâmetros intrínsecos são conhecidosa priori. Apesar de se tornar assim um pouco
mais restritivo (por exigir calibração prévia e não permitir mudança na distância focal
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(a) (b)

Figura 4.2: Correspondências entre pontos característicosobtidas segundo duas diferentes
estratégias: (a) casamento unidirecional e (b) casamento bidirecional. Note que alguns
falsos casamentos foram eliminados ao utilizar a segunda estratégia.
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da lente da câmera), o sistema apresenta uma melhora significativa na precisão e robus-
tez alcançadas em comparação com soluções não-calibradas [Nistér 2004]. Além disso,
o número mínimo de correspondências necessárias para recuperar a geometria epipolar
que relaciona um par de imagens obtidas de diferentes pontosde vista de uma mesma
cena é reduzido de 7 para 5, sendo recuperada dessa forma a matriz essencial ao invés
da matriz fundamental. O Algoritmo dos Cinco Pontos [Nistér 2004] proposto por David
Nistér calcula a matriz essencial com apenas 5 correspondências entre pontos caracterís-
ticos, sendo assim ideal para ser utilizado como gerador de hipóteses para o RANSAC.
Esta técnica foi a primeira a realizar este cálculo com o mínimo de dados necessários de
maneira computacionalmente eficiente.

De forma sucinta, cada uma das correspondências explicitadas na Equação 3.11 pode
ser reescrita como mostrado na Equação 4.1

X̃tẼ = 0, (4.1)

onde
X̃t = [x̃1x̃′1 x̃2x̃′1 x̃3x̃′1 x̃1x̃′2 x̃2x̃′2 x̃3x̃′2 x̃1x̃′3 x̃2x̃′3 x̃3x̃′3]

t

e
Ẽ = [E11 E12 E13 E21 E22 E23 E31 E32 E33]

t .

Unindo-se os̃Xt para pelo menos cinco pontos, obtém-se uma matriz 5×9 e calcula-se
o seu espaço nulo, que resulta em 4 vetores 9×1: X̃, Ỹ, Z̃ eW̃. Estes vetores correspon-
dem diretamente a 4 matrizes de tamanho 3×3: X, Y, Z eW. A matriz essencial assume
a forma explicitada na Equação 4.2, para os escalaresx, y, z ew.

E = xX+yY+zZ+wW (4.2)

A inserção da Equação 4.2 na Equação 4.1 dá origem a uma matrizque, após certas
operações, gera um polinômio de grau 10. Cada uma das raízes reais corresponde a
uma possível solução para a matriz essencial, ou seja, o Algoritmo dos Cinco Pontos
resulta em até 10 possíveis soluções para o problema. Salienta-se que a manipulação das
matrizes envolvidas bem como o cálculo das raízes do polinômio envolvem operações
e algoritmos numéricos especialmente confeccionados parao problema em questão, os
quais são discutidos com mais detalhes no trabalho original[Nistér 2004]. Cada uma das
hipóteses geradas são testadas por suporte como descrito a seguir.

MLESAC: Estimativa de Máxima Verossimilhança com RANSAC

O frameworkproposto pelo RANSAC pode ser estendido com o propósito de fazer
com que ele resulte em soluções mais precisas, ao preço de um custo computacional um
pouco maior. Especificamente, ao invés de selecionar a melhor hipótese para um modelo
levando-se em consideração o número deinliers, um critério estatisticamente embasado
pode ser incorporado ao RANSAC, descartando assim soluções baseadas em heurísti-
cas. É o caso de uma versão derivada do RANSAC chamada de MLESAC(Maximum
Likelihood Estimation Sample Consensus) [Torr & Zisserman 2000], que utiliza a mesma
estratégia de hipotetizar e avaliar soluções candidatas selecionando a hipótese com maior
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verossimilhança de acordo com os dados disponíveis, no que se chama deestimativa de
máxima verossimilhança.

Deseja-se estimar um modeloM (no caso, uma matriz essencial) utilizando o conjunto
de dados formado pelas correspondências entre pontos característicos{xi,x′i}. A solução
escolhida como resultado será aquela que resulte na maior verossimilhançap(ε|M), ou
seja,

M̂ = argmax
M

p(ε|M),

na qualp(ε|M) é dada pela probabilidade condicional expressada por

p(ε|M) =
n

∏
i=1

p(ei |M).

A probabilidadep(ei|M) do erroe da i-ésima correspondência dentre asn disponí-
veis dado o modeloM é modelada como uma mistura entre uma função de densidade
de probabilidade com distribuição Gaussiana e uma outra comdistribuição uniforme, ou
seja,

p(ei|M) = γ
1√

2πσ2
exp

(−e2
i

2σ2

)

+(1− γ)
1
v
,

na qual o parâmetro da misturaγ é desconhecido. Utiliza-se uma mistura entre uma distri-
buição Gaussiana e uma uniforme porque desta maneira pode-se modelar com precisão o
erro entre casamentos corretos, que assume-se possuir distribuição Gaussiana com média
zero e variânciaσ2 para o erro na coordenada dos pontos característicos, e casamentos
incorretos, para os quais assume-se distribuição uniformeno intervalo−v

2 ... v
2, ondev é

o tamanho da região empixelsem que falsos casamentos podem acontecer. Também, os
errosp(ei|M) são assumidos independentes. Como geralmente a verossimilhançap(ε|M)
se torna um valor muito pequeno, trabalha-se com o negativo do seu logaritmoV(M), e
portanto com a sua minimização, sendo escolhido como solução o modeloM̂ que resulte
no menor logaritmo de verossimilhança,

M̂ = argmin
M

V(M),

onde

V(M) = −
n

∑
i=1

logp(ei|M).

Cada erroei para uma solução candidataM é computada segundo a distância de Samp-
son [Hartley & Zisserman 2004], dada pela Equação 4.3, na qual (Mxi)

2
k equivale ao

quadrado dak-ésima entrada do vetorMxi.

ei =
(x′ti Mxi)

2

(Mxi)2
1 +(Mxi)2

2 +(Mtx′i)
2
1 +(Mtx′i)

2
2

(4.3)

O parâmetro da misturaγ é determinado através do algoritmoExpectation-Maximization
(EM) utilizando um conjunto de variáveis indicadorasηi, sendo esta igual a 1 caso ai-
ésima correspondência seja correta e 0 caso seja uma correspondência espúria. O parâ-



38 CAPÍTULO 4. ODOMETRIA VISUAL: DESCRIÇÃO DO SISTEMA

metroγ é então inicializado com valor igual a 0.5 e a probabilidadeP(ηi = 1|γ) de cada
um dos casamentos ser considerado um casamento correto dadoo valor deγ é computada
conforme

P(ηi = 1|γ) =
pi

pi + po
,

na qual

pi = γ
1√

2πσ2
exp

(−e2
i

2σ2

)

e

po = (1− γ)
1
v
.

Um novo valor paraγ é então calculado como

γ =
1
n∑

i
P(ηi = 1|γ)

e asn probabilidadesP(ηi = 1|γ) recalculadas. Após um número pequeno de iterações
(geralmente 5) dos passos que envolvem o cálculo deγ e das probabilidadesP(ηi = 1|γ),
o valor deγ converge e assim o negativo do logaritmo da verossimilhançaV(M) pode ser
computado para a hipóteseM. A i-ésima correspondência é classificada como casamento
correto casoP(ηi = 1|γ) seja superior a 0.5.

Assim como oframeworkdo RANSAC, o MLESAC repete o ciclo de hipotetizar um
modelo candidato e testar a sua qualidade (calculando a sua verossimilhança ao invés do
tamanho do conjunto suporte) até que uma solução suficientemente boa tenha sido obtida.
Um resumo do algoritmo MLESAC é enumerado brevemente para o cálculo da matriz
essencial no Algoritmo 2.

Algoritmo Linear de Mínimos Quadrados

Como último passo na obtenção da matriz essencial, computa-se uma solução por
mínimos quadrados linear que utiliza o conjunto suporte da melhor solução encontrada,
fazendo com que a solução final esteja em conformidade com todo o conjunto consenso
ao invés de concordar apenas com as cinco amostras utilizadas na formação da hipótese.

Partindo da Equação 3.11, cada correspondência pode ser reescrita como mostrado na
Equação 4.4, na qual osei j denotam as entradas da matriz essencialE.

x̃′1x̃1e11+ x̃′1x̃2e12+ x̃′1e13+ x̃′2x̃1e21+ x̃′2x̃2e22+ x̃′2e23+ x̃1e31+ x̃2e32+e33 = 0 (4.4)

Denotando poreo vetor formado com as deE, a Equação 4.4 toma a forma do produto
interno entre dois vetores,

[x̃1x̃′1 x̃2x̃′1 x̃′1 x̃1x̃′2 x̃2x̃′2 x̃′2 x̃1 x̃2 1]te= 0.

Comn equações obtidas porn correspondências entre pontos característicos extraídos
de duas imagens, forma-se o sistema homogêneo de equações lineares sobredeterminado
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Algoritmo 2 MLESAC para Matriz Essencial
1: Enquanto i < N faça
2: Selecione uma amostra composta por 5 casamentos aleatoriamente a partir do con-

junto de observações disponíveis
3: Obtenha soluções candidatas para o modelo a ser estimado utilizando o Algoritmo

dos Cinco Pontos
4: Para cada solução candidata, calcule o erro utilizando a distância de Sampson

(Equação 4.3) para todas asn correspondências.
5: Calculeγ utilizando o algoritmoExpectation-Maximizatione assim, o negativo do

logaritmo da verossimilhançaV(M) e o conjunto suporte para a solução candidata
atual

6: CasoV(M) seja menor do que o menor até então armazenadoV(M̂), atualizeε
(proporção de correspondências espúrias) e o número total de iteraçõesN utili-
zando a Equação 3.20. Guarde a solução candidataM̂ e o seu conjunto suporte

7: i = i + 1
8: Fim Enquanto
9: Obtenha uma solução melhorada utilizando todos os dados do conjunto suporte do

melhor modelo encontrado e o algoritmo de mínimos quadradoslinear (Equação 4.5)

mostrado na Equação 4.5, na qual a linhak equivale ak-ésima correspondência.

Ae=







x̃′11x̃11 x̃′11x̃12 x̃′11 x̃′12x̃11 x̃′12x̃12 x̃′12 x̃11 x̃12 1
...

...
...

...
...

...
...

...
...

x̃′n1x̃n1 x̃′n1x̃n2 x̃′n1 x̃′n2x̃n1 x̃′n2x̃n2 x̃′n2 x̃n1 x̃n2 1






e= 0 (4.5)

A matriz essencialE pode então ser obtida pela resolução do sistema de homogêneo
de equações por mínimos quadrados (Apêndice A). Após calculada, a matriz essencial é
decomposta nos parâmetros de pose relativa como discutido na Seção 3.3.1, atentando-se
para o fato de que o vetor de translaçãot pode somente ser obtido com escala unitária.

4.3.2 Reconstrução 3D por Triangulação Ótima

O próximo passo nopipelineutiliza a pose relativa extraída da matriz essencial para
obter a estrutura 3D da cena visualizada. O algoritmo de triangulação ótima proposto por
Hartley e Sturm [Hartley & Sturm 1997] é utilizado nesta etapa por aplicar uma correção
às posições na imagem das correspondências{x,x′} de forma eficiente e por ser ótimo na
condição de que o único ruído que atinge as coordenadas de imagem é do tipo Gaussiano.

A correção aplicada busca pelas coordenadas{x̂, x̂′} que minimizam a soma das dis-
tâncias entre elas e as coordenadas extraídas, dada por

d(x, x̂)2 +d(x′, x̂′)2,
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onde d(∗,∗) representa a distância Euclidiana, sujeito à restrição epipolar

x̂F x̂′ = 0.

Resumidamente, as coordenadas buscadas{x̂, x̂′} encontram-se em algum par de li-
nhas epipolares correspondentes dentre todas as possíveisnas duas imagens. Com a para-
metrização das linhas epipolares em função de um único parâmetrot e utilizando a matriz
fundamental (obtida a partir da matriz essencial porF = K−tEK), o funcional a ser mini-
mizado é manipulado de forma a ficar em função do mesmo parâmetro t, dando origem a
um polinômio de grau 6. As raízes extraídas do polinômio resulta nas coordenadas per-
tencentes às linhas epipolares nas duas imagens que são maispróximas às coordenadas
dasfeaturesextraídas, ao mesmo tempo em que satisfazem a geometria epipolar de forma
exata.

Com a correção{x̂, x̂′} obtida, as linhas que saem dos centros de projeções das duas
câmeras e passam pela posição dos dois pontos característicos em direção ao mundo se
intersectam no espaço. Assim, o pontoX pode ser triangulado por técnicas lineares como
discutido na Seção 3.4.

4.3.3 Computando a Pose de Câmera por RANSAC e PnP

Sabendo-se as projeções de marcos visuaisxi visíveis na imagemIt bem como a po-
sição 3DX i de cada um deles, pode-se computar a posição e orientação da câmera que
compõem a matriz de projeção que projeta cadaX i no respectivoxi. Como mostrado na
Seção 3.5, com um conjunto de pelo menos 6 correspondências do tipo{xi,X i} é possível
computar esta pose, referenciada no sistema de coordenadasda nuvem de pontos 3D e
consequentemente, no referencial de mundo.

O algoritmo de PnP apresentado recupera a pose através de minimização por mínimos
quadrados e portanto, não é robusto a falsas correspondências{xi,X i} originadas possi-
velmente por pontos mal triangulados devido a 1. falsas correspondências entre pontos
característicos ou 2. disparidades insuficientes entre as imagens. Entretanto, é possível
empregar o método de PnP discutido na Seção 3.5 como um gerador de hipóteses para
o frameworkRANSAC. Em cada iteração, 6 correspondências{xi,X i} são aplicadas no
algoritmo de PnP, resultando em uma hipótese[Rh|th]. A hipótese é testada por suporte
através da função erro dada por

d(xi , x̂i),

onded(xi , x̂i) equivale à distância Euclidiana entre as coordenadas de imagem do ponto
característicoxi e a sua reprojeçãôxi obtida de acordo com a hipótese[Rh|th], ou seja,
x̂i = K[Rh|th]X i.

Salienta-se que a pose que resulta no maior suporte[Rb|tb] equivale à transformação
que alinha o sistema de coordenada de mundo no sistema de coordenada de câmera. Como
estamos interessado na transformação que leva do sistema decoordenadas de câmera para
o sistema de coordenadas do mundo, a pose resultante é dada por

Rt = Rt
b
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e
tt = −Rt

btb.

4.3.4 Reconstrução em um Sistema de Coordenadas Comum

Para o par inicial de imagens fornecido ao sistema{I1, I2}, a nuvem de pontos 3D
obtida na reconstrução estará referenciada no sistema de coordenadas da câmera corres-
pondente àI1, e assim estará a pose de câmera[R2|t2] computada pelo sistema referente à
imagemI2. Se usarmos a mesma sequência de passos discutida até aqui, areconstrução
resultante para um par qualquer{It−1, It} estará referenciada no sistema de coordenadas
da câmera deIt−1 pelo fato da pose relativa ser calculada considerando que a primeira
câmera do par possui pose[I |0]. Consequentemente, a pose final referente àIt estará
também referenciada de forma incorreta. Uma estratégia para reconstrução 3D em um
sistema de coordenadas comum para um par de imagens qualquer{It−1, It}, com t > 2,
se faz necessária, assumindo que parat = 1 uma reconstrução inicial foi previamente ob-
tida. Assim, foi desenvolvido um esquema de reconstrução e cálculo de pose composto
por dois estágios do algoritmo PnP: o primeiro computa uma pose inicial para permitir a
triangulação e o segundo computa a pose final fazendo uso de toda a estrutura disponível.

Após o par atual{It−1, It} ser processado pelo Módulo Visual, as suas correspondên-
cias{xi ,x′i} são utilizadas para computar a pose relativa e ao mesmo tempo, filtrar as cor-
respondênciasinliers que fazem parte do conjunto suporte da matriz essencial computada.
As correspondênciasinliers são novamente filtradas, sendo selecionadas somente aquelas
que já foram inicializadas, isto é, que já tiveram suas coordenadas 3D computadas por tri-
angulação anteriormente. Denotando por{y j ,y′j} os pares de pontos característicos que
foram filtrados (inliers reconstruídos), computa-se a pose inicial[Rf |t f ] na qual supõe-se
que a câmera se encontra através das correspondências{y′j ,Y j} formadas pelosinliers
reconstruídos e as suas respectivas coordenadas 3D. O algoritmo PnP da Seção 4.3.3 é
aplicado para este fim. Tendo em mãos a pose de câmera computada paraIt−1 dada por
[Rt−1|tt−1] e a pose inicial paraIt dada por[Rf |t f ], torna-se possível triangular as cor-
respondências defeatures inliers{zk,z′k} que ainda não foram inicializadas. Note que a
pose relativa entre{It−1, It} não é considerada na triangulação. A reconstrução resultante
Zk estará referenciada em um sistema de coordenadas comum fixo no mundo, isto é, o
sistema de coordenadas da câmera relacionada à imagemI1.

A pose correspondente à imagemIt pode ser finalmente computada, através de um
conjunto de correspondências{wm,Wm}, na qual os pontoswm constituem o conjunto
formado pelosinliers reconstruídosy j unidos com as novasfeatureszk (equivalentemente
para a nuvem 3DWm). O algoritmo PnP é novamente executado, resultando na posede
câmera[Rt |tt ] correspondente à imagem atualIt .
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Capítulo 5

Experimentos e Resultados Obtidos

Com o objetivo de avaliar o sistema de Odometria Visual proposto neste trabalho,
foram desenvolvidos dois experimentos com intuitos diferentes mas complementares. No
primeiro deles, é avaliada visualmente a qualidade da reconstrução 3D obtida pelo sistema
após processar uma sequência de imagens de testes. No segundo, os resultados obtidos
pela Odometria Visual são comparados com os dados de localização fornecidos por uma
plataforma robótica.

O sistema foi implementado na linguagem C++ e sistema operacional Linux Ubuntu
9.10, fazendo uso de rotinas eficientemente implementadas para Visão Computacional
disponíveis nas bibliotecas OpenCV [Willow Garage 2010] e VW34 [Oxford Active Vi-
sion Lab 2010]. A plataforma dehardwareconsiste de um PC com processador Intel Core
2 Duo de 2.0Ghz e 2GB de RAM. O sensor posicional utilizado nas implementações é
umawebcamcomum modelo Philips SPC530NC, capturando imagens com resolução de
640×480pixels.

Como discutido no Capítulo 4, o sistema possui alguns parâmetros que configuram
os algoritmos de cada fase dopipeline. Os parâmetros configuráveis ao longo do experi-
mento são listados aqui, juntamente com uma breve explicação sobre cada um deles:

• Limiar SURF: controla a ocorrência defeaturesSURF (Seção 3.1.2)

• Razão entre vizinhos mais próximos: na fase de rastreamento,rejeita correspon-
dências de um ponto caso a menor distância entre dois descritores não seja menor
do que a razão multiplicada pela segunda menor distância (Seção 4.2.2)

• Ruído do MLESAC: desvio padrão para o parâmetro do ruído considerado na dis-
tribuição Gaussiana dos pontosinliers no MLESAC (Seção 4.3.1)

• Área de busca do MLESAC: tamanho da janela de busca considerada para montar
a distribuição uniforme dosoutliers(Seção 4.3.1)

• Limiar PnP: limiar que considerainliers no Ransac-PnP as correspondências que
resultarem no erro de reprojeção menor do que este valor (Seção 4.3.3)

Para todos os experimentos foram utilizados os valores de 100 para o limiar SURF,
0.8 para a razão usada na busca por correspondências, janelade busca do MLESAC de
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tamanho 80.0pixels e limiar do PnP de 2.0pixels. Todos os parâmetros foram deter-
minados empiricamente após vários experimentos preliminares. O valor para o ruído da
distribuição de pontosinliers varia de experimento para experimento, sendo o mesmo in-
formado em cada um. Outros parâmetros discutidos no Capítulo4, mas mantidos fixos
(e não configuráveis) foram o número de árvores aleatórias e onúmero máximo de nós
checados, ambos parâmetros da fase de rastreamento dos pontos característicos, para os
quais foram usados respectivamente os valores 5 e 64.

5.1 Avaliando a Reconstrução 3D

O primeiro experimento realizado tem como objetivo avaliara reconstrução 3D resul-
tante do sistema. Uma cena simples foi montada, composta porduas caixas com formato
retangular dispostas perpendicularmente entre si. A câmera adquire imagens da cena se-
quencialmente ao longo do tempo, realizando uma trajetóriaaproximadamente circular
no sentido horário em torno do eixo comum às duas caixas. A sequência de imagens
denominada “caixas” utilizada no experimento pode ser visualizada na Figura 5.1.

Figura 5.1: Sequência “caixas”, fornecida ao sistema de Odometria Visual para avaliação
visual da reconstrução 3D obtida. Apesar da linha de base pequena, nota-se que a câmera
realiza uma trajeória aproximadamente circular no sentidohorário em torno do eixo de
intersecção das duas caixas.

Sabendo-sea priori os objetos que compõem a cena bem como o movimento reali-
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zado pela câmera, pode-se avaliar visualmente a qualidade da reconstrução obtida, através
de uma inspeção na nuvem de pontos resultante. A trajetória da câmera também é recupe-
rada, entretanto só é possível avaliar se o movimento recuperado é similar ao movimento
que foi de fato realizado também de forma visual, já que as informações sobre a posição
de cada câmera não foram coletadas previamente. Também, a escala resultante do sis-
tema é arbitária, uma vez que a linha de base recuperada pela pose relativa para obter a
reconstrução inicial tem norma unitária. Para o experimento de reconstrução 3D, o sis-
tema foi parametrizado com o desvio padrão da distribuição Gaussiana que modela o erro
de correspondência para osinliers em 0.03.

A nuvem de pontos 3D resultante da reconstrução, bem como as posições de câmeras
referentes a cada uma das 7 imagens da sequência são mostradas na Figura 5.2. Note
que o resultado obtido condiz com a cena como descrita, ou seja, as posições de câmera
obtidas relembram uma trajetória circular e a nuvem de pontos está de acordo com a
cena visualizada, tanto de um ângulo frontal quanto visto decima. Por último, a linha de
base entre sucessivas imagens é pequena mas suficiente para fazer com que a triangulação
resulte em uma nuvem de pontos em formato de “L”, assim como a cena visualizada.

5.2 Avaliando a Odometria Visual

Para avaliar quantitativamente o sistema de Odometria Visual proposto, foi elaborado
um experimento no qual os dados de posição seriam medidos e analisados, em relação
a uma trajetória minimamente conhecida (ground truth). Fazendo uso da plataforma ro-
bótica Pioneer 3-AT [Adept Technology Inc 2010] chamada afetivamente de “Galatéia”
e exibida na Figura 5.3, realizou-se um experimento em campocom o objetivo de com-
parar os dados de posição da Odometria Visual com os dados de posição originários dos
encodersdo robô. Neste experimento, o sistema foi acoplado ao robô, através de um com-
putador portátil e uma webcâmera presos às costas da plataforma robótica. A câmera foi
posicionada de forma que o seu eixo ótico aponta para a direção da frente do robô. Como
ambiente de execução, foram utilizadas as instalações do Departamento de Engenharia
de Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as quais podem ser
caracterizadas por um ambiente interno composto por longoscorredores e marcos visuais
distintivos, predominantemente nas paredes. Sequencialmente, imagens eram coletadas
de forma manual à medida em que o robô, controlado remotamente por um usuário, re-
alizava um caminho pré-estipulado. Nos instantes de tempo em que o sensor acoplado
ao robô deveria obter uma imagem, o seu movimento era cessado, evitando a captura de
imagens borradas. A linha de base entre imagens sucessivas foi mantida proporcional à
distância média entre o robô e os objetos da cena visualizadapara evitar que soluções
degeneradas ocorressem durante a execução do sistema, variando entre aproximadamente
30 e 80 centímetros.

De modo a permitir a comparação entre a posição fornecida pela Odometria Visual e a
posição fornecida peloground truth(encodersdo robô), ao ser capturada uma imagemIt ,
também é gravado o dado do odômetro correspondente à posiçãopara o mesmo instante
de tempoOt . Dessa forma, pode-se obter diretamente o erro de posição entre a posição
fornecida peloencoderOt e a posição fornecida pelo sistema de Odometria Visualtt , uma
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(a)

(b)

Figura 5.2: Reconstrução 3D computada pelo sistema proposto, onde a nuvem de pontos
3D e as câmeras são destacadas. (a) A cena reconstruída é visualizada do topo. (b) A cena
reconstruída é visualizada de frente. Note que tanto a nuvemde pontos quanto a trajetória
da câmera se assemelham à sua contraparte como descrita.



5.2. AVALIANDO A ODOMETRIA VISUAL 47

Figura 5.3: Robô Pioneer 3-AT utilizado nos experimentos.

vez que ambos fornecem a posição atual relativa à posição inicial, sendo esta dada pela
posição de quando o sistema entrou em funcionamento.

Para que o sistema de Odometria Visual retorne as informações em unidades que
possam ser comparadas aoground truth, a escala da cena tem que ser manualmente in-
formada. Desta forma, ao computar a pose relativa, o vetor correspondente à translação
relativa não é mais unitário, resultando na reconstrução 3Dinicial na mesma unidade em
que foi fornecida a escala. Assim, o tamanho da primeira linha de base obtido doenco-
der pode ser usado como escala para ser fornecida ao sistema. Salienta-se que este passo
não é necessário para o funcionamento do sistema de Odometria Visual, sendo necessário
apenas para configurar a escala da reconstrução inicial e assim, permitir uma compara-
ção direta entre os dois sistemas de odometria. Uma última observação importante reside
no fato de que o sistema de Odometria Visual retorna dados posicionais com 6 graus de
liberdade, enquanto a odometria deencoderscontém 3 (ângulo de direção e posição no
plano). Para uma comparação mais justa, a altura em relação ao plano do chão retornada
pelo sistema proposto é considerada nula, fazendo com que somente a posição no plano
do chão seja comparada.

Duas sequências de imagens foram capturadas nos ambientes de testes, cada uma
com local, quantidade de marcos visuais, tamanho total e trajetórias diferentes. Como
as imagens foram capturadas em horário normal de expediente, pessoas eventualmente
estão presentes na cena visualizada, fazendo com que o testeavalie também a robustez
do sistema a ambientes não-estáticos e poluídos visualmente. Apenas as imagens onde
pessoas cobrirarm consideravelmente o campo de visão da câmera foram desconsideradas.

A primeira sequência de imagens utilizada nos experimentosfoi capturada em um
ambiente composto por um largo corredor, no qual as paredes são compostas de marcos
visuais em grande quantidade. Nesta sequência, 29 imagens espaçadas entre si foram cap-
turadas à medida em que o robô realizava uma trajetória retilínea até atingir uma posição
final pré-estipulada, totalizando 15,299 metros percorridos. As imagens correspondentes
à primeira sequência são mostradas na Figura 5.3. O parâmetro de ruído para o algoritmo
MLESAC foi configurado com valor igual a 0.12.

O local correspondente à segunda sequência de imagens do experimento foi proposi-
talmente alterado, de modo a submeter o sistema a outros tipos de condições adversas.
Na segunda sequência, composta por 23 imagens, estão presentes alguns obstáculos que
apesar de serem usados pelo sistema como marcos visuais, forçam com que o robô realize
uma trajetória de desvio. Apesar destes obstáculos colaborarem com o número de marcos
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Figura 5.3: Sequência de imagens 1 na qual são avaliados a precisão e o desempenho do
sistema de Odometria Visual proposto.
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visuais presentes, o local do experimento, composto por um corredor mais estreito do que
o da primeira sequência, era mais escasso emfeatures, já que as paredes do corredor eram
uniformes e sem objetos (tais como quadros, murais, etc.). Também, ressalta-se que o
experimento foi realizado em uma hora do dia em que a iluminação natural encontra-se
presente no ambiente, impondo assim mais um desafio ao sistema proposto. No total,
6,806 metros foram percorridos até que o robô atingisse a posição final pré-especificada.
As imagens correspondentes à segunda sequência de testes podem ser visualizadas na
Figura 5.3. O ruído da distribuição deinliers do MLESAC foi configurado também em
0.12.

5.2.1 Resultados Obtidos

As trajetórias resultantes do sistema de Odometria Visual são mostradas em compa-
ração com as trajetórias resultantes da odometria deencoderspara a primeira e segunda
sequência de imagens de testes nas Figuras 5.4 e 5.5 respectivamente. Para ambos os
testes, observa-se claramente que a posição fornecida pelosistema proposto se aproxima
ao ground truthassumido, atentando para o fato que ambos os gráficos encontram-se
em escala de milímetros. Em especial, pode-se notar claramente que a trajetória compu-
tada pelo sistema proposto para a segunda sequência de testes possui a mesma forma da
odometria dosencoders, a qual explicita claramente o desvio de obstáculos ao longodo
percurso.

5.2.2 Precisão do Sistema de Odometria Visual

Como umground truthassumido encontra-se disponível, uma análise mais aprofun-
dada na precisão resultante do sistema pode ser realizada. Mais precisamente, pode-se
calcular o erroEt , correspondente à distância Euclidianad(tt ,Ot) entre os dados de posi-
ção da Odometria Visualtt e os dados dosencodersOt para um certo instante de tempot
correspondente à imagem da sequênciaIt . De posse de como o sistema se comporta com
relação ao erro obtido, pode-se chegar a uma conclusão mais satisfatória em relação à pre-
cisão do mesmo. Alternativamente à opção de exibir somente oerrod(tt ,Ot), optou-se
por mostrar a distância Euclidiana entre as posições em relação à distânciaDt total per-
corrida até o instante de tempot, fornecida também pelosencoders. Desta forma, o erro
pode ser discutido em relação a uma medida concreta. Esta medida de erro é mostrada na
Equação 5.1.

Et =
d(tt ,Ot)

Dt
(5.1)

Pode-se também obter o erro posicional relativo à distânciatotal percorrida até o final
da trajetóriaDtot, dada para quando o instante de tempot equivale à última imagem da
sequência, ou seja, considerando uma sequência deN imagens,Dtot = Dt=N.

Para a primeira sequência, são mostrados os erros relativosà distância percorrida até
o instante da imagemDt e à distância total percorridaDtot na Figura 5.6. Para a segunda
sequência, os mesmos dados são mostrados na Figura 5.7.



5.2. AVALIANDO A ODOMETRIA VISUAL 51



52 CAPÍTULO 5. EXPERIMENTOS E RESULTADOS OBTIDOS

Figura 5.3: Sequência de imagens 2 na qual são avaliados a precisão e o desempenho do
sistema de Odometria Visual proposto.

−500 0 500 1000 1500 2000
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000  
Posicao do Robo (mm)

X

 

Z

Odometria Visual
Odometria do Encoder

Figura 5.4: Trajetória resultante pelo sistema de Odometria Visual em comparação com
a trajetória fornecida pelosencodersdo robô para as imagens capturadas ao longo da
primeira sequência de testes.
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Figura 5.5: Trajetória resultante pelo sistema de Odometria Visual em comparação com
a trajetória fornecida pelosencodersdo robô para as imagens capturadas ao longo da
segunda sequência de testes.
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Figura 5.6: Erro da Odometria Visual para a primeira sequência de testes. (a) Erro de
localização para a imagemIt em percentual relativo à distânciaDt pecorrida até o instante
de tempot. (b) Erro de localização para a imagemIt em percentual relativo à distância
total percorridaDtot.



54 CAPÍTULO 5. EXPERIMENTOS E RESULTADOS OBTIDOS

0 5 10 15 20 25
0

1

2

3

4

5

6

7
Erro Acumulado (% da distancia percorrida)

Indice da Imagem

E
rr

o 
(%

)

(a)

0 5 10 15 20 25
0

1

2

3

4

5

6
Erro Acumulado (% of distancia total)

Indice da Imagem

E
rr

o 
(%

)

(b)

Figura 5.7: Erro da Odometria Visual para a segunda sequência de testes. (a) Erro de
localização para a imagemIt em percentual relativo à distânciaDt pecorrida até o instante
de tempot. (b) Erro de localização para a imagemIt em percentual relativo à distância
total percorridaDtot.

Analisando-se o gráfico da Figura 5.6 do erro posicional relativo à Dt para a primeira
sequência, verifica-se que o mesmo permaneceu entre aproximadamente 3% e 9%, com
média de 5,93% para cada instantet. O erro posicional final, dado pela distância entre
a última coordenada informada pelo sistema proposto e a informada pelosencoders, foi
de 1,110 metros, o que equivale a 7,26% da distância percorrida até o final da trajetória
(15,299 metros). Para a segunda sequência (Figura 5.7), o erro emrelação àDt perma-
neceu entre pouco menos de 1% (obtido no primeiro par de imagens) e aproximadamente
7%, com média de 4,27% ao longo de cada imagemIt . O erro final resultou em 0,39
metros, correspondentes à 5,82% da distância total percorrida de 6,806 metros.

Analisando-se o erro relativo àDt para as duas sequências, pode-se questionar por-
que o erro acumulou mais rapidamente para a segunda sequência do que para a primeira,
apesar da primeira sequência ter mais imagens e distância total percorrida de tamanho
2,24 vezes maior. Este fato pode ser explicado pela trajetóriada câmera, uma vez que no
primeiro teste uma trajetória retilínea foi realizada enquanto uma trajetória envolvendo
curvas (para desvio de obstáculos) foi realizada na segundasequência. Pode-se citar tam-
bém a ocorrência de pontos característicos em um plano predominante (contribuindo com
soluções degenaradas para a pose relativa e portanto, para afiltragem dos pontosinliers) e
a oclusão temporária de marcos visuais por obstáculos presentes na cena, fazendo com que
o rastro do ponto característico respectivo seja eliminadono Módulo Visual. Entretanto,
acredita-se que, dadas estas condições, ainda existe uma razão inerente ao funcionamento
do sistema que explica porque o erro do sistema não está relacionado somente com a
distância percorrida.

A princípio, parece óbvio pensar que o motivo para a influência no desempenho do
sistema está relacionada ao número defeaturespresente no ambiente e extraídos em cada
imagem. Todavia, o número de pontos característicos extraídos por imagem é equivalente
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para ambas as sequências, sendo extraídos entre 500 e 1200 pontos para a primeira e entre
200 e 1300 pontos para a segunda. O fator que definitivamente interfere na precisão al-
cançada pelo sistema é a porcentagem de pontos característicos classificados comoinliers
e com estrutura 3D disponível em relação ao total defeaturesextraídas, como ilustrado
nas Figuras 5.8 e 5.9.
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Figura 5.8: Número de pontosinliers e número de pontosinliers com estrutura iniciali-
zada mostrados como um percentual do total defeaturesextraídas em cada imagemIt da
primeira sequência.
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Figura 5.9: Número de pontosinliers e número de pontosinliers com estrutura iniciali-
zada mostrados como um percentual do total defeaturesextraídas em cada imagemIt da
segunda sequência.
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Claramente, percebe-se que a quantidade relativa defeatures“utilizáveis” é bem maior
na primeira sequência, variando entre 5% e 15% e o mais importante, ficando sempre em
um certo patamar (sempre acima de 5%). Tal fato não acontece na segunda sequência,
na qual os pontos úteis variam de 2% a no máximo 8% do total de pontos extraídos. Em
termos quantitativos, um máximo de 90 pontos foi utilizado para computar a estimativa
de pose inicial para opipeline, chegando em situações críticas em que apenas 10 foram
empregados. Para a primeira sequência, este número esteve sempre acima de 52 pontos e
alcançou um máximo de 177 pontos.

Para que o sistema de Odometria Visual estime a sua pose de maneira correta, é impor-
tante assegurar que a maior quantidade possível de correspondências entre projeções na
imagem e posições 3D de marcos visuais sejam entregues ao algoritmo PnP, responsável
por estimar a pose de câmera dada a estrutura da cena. Como uma pose inicial é compu-
tada nopipelinefazendo uso de pontosinliers reconstruídos para então ser reconstruídas
novasfeaturese então ser estimada a pose[Rt |tt ], uma pose inicial obtida imprecisamente
compromete todo o restante da sequência de passos no sistemade Odometria Visual, já
que nenhum mecanismo que assegure a qualidade desta pose foiimplementado.

Por último, o gráfico para o erro relacionado com a distância total percorridaDtot

(mostrado em (b) das Figuras 5.6 e 5.7) evidencia o acúmulo doerro posicional, carac-
terística inerente a sistemas de localização incrementaise portanto, presente também no
sistema proposto.

5.2.3 Análise do Desempenho Computacional

Em aplicações de localização para robótica, é essencial queo cálculo da posição seja
executado no menor tempo possível. Na realidade, é suficiente que este cálculo esteja de
acordo com a velocidade com que o robô atua: obviamente, o cálculo tem que ser mais
rápido quão rápido seja a sua atividade. Para sistemas de cálculo de posição baseados em
Visão Computacional, este requisito não é diferente, sendo suficiente que a posição para
uma imagemIt seja computada antes que a imagemIt+1 seja adquirida.

Com isto em mente, procede-se com a análise do desempenho computacional do sis-
tema de Odometria Visual proposto, vislumbrando a aplicação do mesmo em sistemas
robóticos para obtenção de localização relativa.

Gráficos contendo o tempo total de execução gasto em cada imagem das sequências 1
e 2 podem ser visualizados nas Figuras 5.10 e 5.11 respectivamente. Nos dados de tempo
coletados, foram cronometrados não só o tempo gasto em cada operação dopipeline,
como também o tempo de acesso aosbuffersde dados, como os que armazenam os dados
dos marcos visuais.

Para a primeira sequência, verifica-se um tempo gasto por imagem variando aproxi-
madamente entre 300 e 2100 milisegundos. Para a segunda sequência, o tempo gasto
variou entre 400 e 4200 milisegundos por imagem. O tempo de execução por imagem
não parece estar totalmente relacionado com o número de pontos característicos extraídos
em cada uma delas.

De modo a achar o “gargalo” dopipelineapresentado, a primeira e segunda sequência
de imagens foram submetidas ao sistema 10 vezes cada uma, sendo computados o tempo
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Figura 5.10: Tempo de execução total gasto em cada imagemIt da primeira sequência.
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Figura 5.11: Tempo de execução total gasto em cada imagemIt da segunda sequência.
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mínimo, máximo e médio gasto em cada operação principal dopipelineapresentado na
Figura 4.1. Observe que devido às características aleatórias dos algoritmos que usam
RANSAC e suas extensões, o sistema atua de forma não-determinística processando cada
imagem. As cinco operações de inicialização que atuam no parde imagens{I1, I2} (ex-
tração de pontos nas duas primeiras imagens, rastreamento,pose relativa e triangulação)
para obter uma reconstrução inicial da cena bem como as seis que processam pares de
imagens{It−1, It} (extração de pontos emIt , rastreamento dos pontos emIt−1, filtragem
de inliers, PnP para pose inicial, triangulação e PnP para pose final) tiveram seus tempos
de processamento calculados. Os resultados são mostrados na Tabela 5.1 (para a primeira
sequência) e na Tabela 5.2 (para a segunda sequência).

Tempo gasto por operação (milisegundos)
Operação Min Max Médio
Extração de pontos emI1 243.3 247.6 245.5
Extração de pontos emI2 234.6 308.7 247.1
Rastreamento de pontos entre{I1, I2} 81.1 86.2 82.3
Cálculo da pose relativa 151.2 300.9 233.9
Triangulação 20.6 23.9 22.3
Extração de pontos emIt 194.5 342.0 254.9
Rastreamento de pontos entre{It−1, It} 62.0 130.9 91.6
Filtragem deinliers 80.1 2822.0 666.4
Cálculo da pose inicial 4.8 82.8 23.6
Triangulação 12.1 27.3 17.8
Cálculo da pose final 2.96 33.3 9.51

Tabela 5.1: Tempo em cada passo dopipeline. São mostrados o menor, o maior e a média
de cada operação, computados após 10 execuções da sequência1 pelo sistema.

Observando-se o tempo por operação, percebe-se claramenteque a maior porção de
tempo gasto acontece na fase da filtragem deinliers pelo algoritmo MLESAC. Uma média
de 666,4 milisegundos são gastos para a primeira sequência, sendo esta média igual a
1325,2 milisegundos para a segunda, com situações em que o tempo atinge até 4277,6
milisegundos. Como o tempo de processamento é maior na presença de um menor número
de pontos, pode-se inferir que o MLESAC encontra muitas vezes dificuldade em achar
uma solução suficientemente boa para a pose relativa que apesar de não ser utilizada na
reconstrução para os pares{It−1, It}, é totalmente responsável pela filtragem deinliers.
Esta suposição se faz ainda mais verdadeira caso seja analisada o tempo total gasto por
imagem (Figuras 5.10 e 5.11). Na primeira sequência, o maiortempo de execução foi
coletado para a imagemI13 e caso observemos o gráfico da Figura 5.8, verificamos que
o menor número de correspondênciasinliers reconstruídas (os chamados “pontos úteis”)
dentre todas as imagens da sequência ocorre também na imagemI13. O mesmo acontece
para a segunda sequência, onde o maior tempo de execução obtido ocorre na imagemI22

e o menor número de pontos úteis também ocorre na imagemI22.
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Tempo gasto por operação (milisegundos)
Operação Min Max Médio
Extração de pontos emI1 305.6 382.6 314.9
Extração de pontos emI2 311.9 352.3 328.2
Rastreamento de pontos entre{I1, I2} 119.3 123.0 120.7
Cálculo da pose relativa 961.4 3443.8 2186.1
Triangulação 10.4 13.4 11.6
Extração de pontos emIt 148.2 336.7 258.9
Rastreamento de pontos entre{It−1, It} 41.6 148.3 97.5
Filtragem deinliers 271.8 4277.6 1325.2
Cálculo da pose inicial 2.4 112.7 38.1
Triangulação 3.4 31.0 13.2
Cálculo da pose final 1.5 112.1 17.7

Tabela 5.2: Tempo em cada passo dopipeline. São mostrados o menor, o maior e a média
de cada operação, computados após 10 execuções da sequência2 pelo sistema.
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Capítulo 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Neste trabalho, foi proposto um sistema de Odometria Visualbaseado nos modelos
matemáticos e algoritmos fundamentados completamente na subárea de Visão Compu-
tacional conhecida comoStructure from Motion(SFM). Nenhuma técnica de filtragem
probabilística (tais como filtro de Kalman ou filtro de partículas) é empregada, dispen-
sando assim a necessidade de informações adicionais como ummodelo de transição de
estados para o movimento da câmera ou dados proveniente da odometria deencoders.
A única condição requerida para o funcionamento do sistema éa presença em grande
quantidade de marcos visuais no ambiente de execução.

Por meio de imagens adquiridas de uma única câmera previamente calibrada, o sis-
tema extrai pontos característicos SURF, computa a pose relativa por meio do Algoritmo
dos Cinco pontos para a matriz essencial e obtém assim uma reconstrução 3D inicial. A
cada nova imagem fornecida aopipeline, são achadas correspondências com a imagem
anterior por meio de buscas aproximadas por vizinhos mais próximos realizadas em múl-
tiplasKD-Treesaleatórias, montadas com os descritores SURF dos pontos extraídos. A
reconstrução 3D inicial é então estendida com a triangulação de novasfeaturese a pose
de câmera correspondente à imagem atual calculada em um sistema de coordenadas fixo
no mundo.

Experimentos foram realizados com dois objetivos: avaliarvisualmente a qualidade
da reconstrução 3D e avaliar a precisão obtida pela Odometria Visual comparada com
algumground truth. Através de testes realizados em ambientes reais com o sistema pro-
posto acoplado em uma plataforma robótica, foram coletadasimagens sincronizadas com
os dados da odometria do robô, permitindo assim uma comparação com um movimento
conhecido e ao mesmo tempo, uma análise mais aprofundada tanto do funcionamento do
pipelinequanto do comportamento do erro posicional. A Odometria Visual foi obtida
processando duas sequências de imagens, capturadas nas instalações do Departamento
de Engenharia de Computação e Automação da UFRN, com cada uma das imagens re-
sultando entre 200 e 1300featuresSURF. Para a primeira sequência, o erro obtido na
posição final foi de 1,110 metros (equivalente a 7,26% do total percorrido de 15,299
metros), com erro médio em cada posição de 5,93% da distância total percorrida até o
instante de tempo correspondente. Para a segunda sequência, o erro final calculado foi de
0,39 metros (5,82% da distância total de 6,806 metros), com erro médio em cada posição
de 4,27% da distância percorrida até cada instante de tempo. O sistema demonstrou-se
robusto à situações adversas como ambiente de execução com marcos visuais distribuí-
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dos de maneira não-uniforme, diferentes condições de iluminação, obtenção de posição
em trajetórias de desvios de obstáculos e tráfego de pessoasnos corredores onde foram
capturadas as imagens.

O desempenho do sistema de Odometria Visual proposto tambémfoi aferido, sendo
explicitados os tempos de processamento gastos em cada imagem (incluindo os passos
do pipelinee outras operações como acesso abuffers) das duas sequências de testes e
também os tempos mínimo, máximo e médio de cada operação dopipelineobtidos após
10 execuções das duas sequências de testes. Os resultados coletados apontam para o
funcionamento do sistema proposto em plataformas robóticas com requisitos flexíveis de
tempo de cálculo de posição em relação à velocidade de atuação do robô.

Uma análise aprofundada no comportamento do erro posicional resultante pela Odo-
metria Visual sugere que a fase dopipeline responsável por filtrar pontosinliers com
estrutura 3D inicializada apresenta-se como o gargalo do sistema, tanto em termos da
precisão resultante quanto em relação ao custo computacional. Pretende-se com estudos
futuros aplicar correções nesta fase que permita com que os algoritmos utilizem uma por-
centagem maior do número total defeaturesextraídas por imagem para obter a pose atual
de câmera. Ao mesmo tempo, serão investigadas maneiras de fazer uso da pose rela-
tiva calculada a cada imagem, possivelmente por meio de um modelo especial de matriz
essencial para movimentos planares, similar ao desenvolvido por Scaramuzza e outros
[Scaramuzza et al. 2009].

Algumas implementações necessitam ser realizadas visandoo funcionamento do sis-
tema em tempo real, afora a necessária redução do tempo de processamento gasto em
cada imagem. Mais especificamente, alguma estratégia de detecção dekeyframestem
que ser implementada com o objetivo de processar apenas imagens selecionadas (ao invés
de todas as imagens disponíveis) a partir do vídeo capturadopelo sensor visualizando o
ambiente de operação. Dessa maneira, opipelineproposto operando apenas em imagens
chaves atende às restrições de linha de base mínima entre câmeras para obtenção da posi-
ção ao mesmo tempo em que reduz custo computacional, já que apenas um subconjunto
das operações presentes no sistema proposto são necessárias para imagens não selecio-
nados comokeyframes. Esta estratégia já foi aplicada com sucesso em alguns sistemas
[Mouragnon et al. 2006b, Tardif et al. 2008].

Após adaptações para o funcionamento em tempo real do sistema proposto, os sis-
temas que fazem uso de imagens podem ser explorados com o propósito de expandir a
sua funcionalidade. Por exemplo, correspondências entrefeaturesdetectadas na imagem
atual podem ser buscadas não só na imagem anterior, como também em um banco de da-
dos de informações visuais, permitindo ao sistema algumas funcionalidades extras como
reduzir o erro acumulado e reconhecer localidades para obter posição absoluta ao invés
de relativa. Pontos característicos como SURF e SIFT mostram-se ideais para a situa-
ção vislumbrada, uma vez que esta busca no banco de informações visuais pode ser feita
explorando-se os vetores descritores destes pontos e estruturas de dados eficientemente
implementadas, como as árvoresKD-Trees.
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Apêndice A

Mínimos Quadrados e Decomposição
em Valores Singulares

Frequentemente em problemas de Visão Computacional, temos que resolver sistemas
de equações lineares homogêneos, ou seja, sistemas do tipoAx = 0 ondeA é uma matriz
m×n ex é um vetor de dimensãon. Devido ao fato da matrizA ser composta geralmente
de dados obtidos através de medições ruidosas (tais como imprecisões nas coordenadas
de pontos característicos), soluções exatas para o problema podem não existir. Recorre-se
então à solução de sistemas lineares através de mínimos quadrados [Trucco & Verri 1998]
com sistemas de equações sobredeterminados (comm> n). Deseja-se encontrar um vetor
x, excluindo a solução trivialx = 0 que não é de interesse. Em sistemas homogêneos,
soluções somente são possíveis a menos de um fator de escala,já que a norma dos ve-
tores resultantes é arbitrária, ou seja, pode-se pensar queestamos interessados em achar
somente a direção dex que minimizeAx. Procedendo com a minimização do quadrado
da norma deAx utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange com a restrição de
‖x‖ = 1, obtém-se o funcional a ser minimizado mostrado na EquaçãoA.1.

L(x) = ‖Ax‖2 +λ(1−‖x‖2)

= xtAtAx+λ(1−xtx) (A.1)

O valor mínimo dex é achado derivando o funcional e igualando-o a zero, como
mostrado na Equação A.2.

dL(x)

dx
=2AtAx−2λx = 0

=AtAx = λx (A.2)

Claramente, percebe-se que para a Equação A.2 ser satisfeitaa soluçãox precisa ser
um autovetor deAtA. Apesar desta condição ser necessária, ela não é suficiente.Devemos
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escolher o autovetor que minimize‖Ax‖2, digamosen. Substituindoen em‖Ax‖2 implica

‖Ax‖2 =

= xtAtAx

= et
nAtAen

= et
nenλ

= λn,

ou seja, o autovetor de interesse é o associado com o menor autovalorλn.
Para achar a solução desejada, procede-se com uma computacionalmente eficiente

fatoração da matriz de dadosA denominada Decomposição em Valores Singulares, co-
nhecida pelo seu acrônimo em Inglês SVD (Singular Value Decomposition). Esta decom-
posição fatora a matrizA em três matrizes,A = UDVt , sendoU eVt matrizes ortogonais
de respectivos tamanhosm×m e n×n e D uma matriz diagonal de tamanhom×n. Os
elementosσi da matrizD, denominados de valores singulares, estão dispostos de maneira
queσ1 ≥ σ2 ≥ ·· · ≥ σn, ou seja estão ordenados do maior para o menor, assim como os
seus vetores singulares à esquerdaui e à direitavi. Desta forma, comoσ2

i é um autovalor
λi deAtA e a matrizV contém os autovetores deAtA [Hartley & Zisserman 2004], a solu-
ção por mínimos quadrados utilizando SVD deA é obtida pelo último vetor colunavn de
Vt , correspondente ao vetor desejadoen associado ao menor autovalorλn.




