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Abstract 
Augmented Reality techniques rely on recovery of virtual camera information in each frame of an 

image sequence to correctly associate 3D information to real scenes, a process usually known as 3D 

tracking. In this context, this dissertation introduces a texture based 3D tracking technique from the 

classical Interest Point Based (IPB) technique in association to a Particle Filter approach. It was 

developed to enable a robust 3D tracking of textured objects. The algorithm has a promising 

performance although it still needs some optimizations to achieve real time constraints. Three 

reference techniques were implemented and analyzed (Spatial IPB, Temporal IPB and Spatial 

Temporal IPB), and performance and robustness analysis will show the next steps to do. Tests with 

synthetic and real data were done, and the IPB variations as well as the Particle Filter approach have 

achieved good results. 

Keywords: 3D tracking, particle filters, marker-less augmented reality, texture based, interest point 

based tracking, computer vision. 
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Resumo 
Técnicas de realidade aumentada dependem da recuperação de informações da câmera virtual a 

cada quadro de uma sequência de imagens para corretamente associar informações 3D às cenas 

reais, comumente conhecida como rastreamento 3D. Neste contexto, esta dissertação introduz uma 

técnica de rastreamento 3D baseado em textura através de uma variação da técnica clássica Interest 

Point Based (IPB) associada à abordagem de filtro de partículas. Ela foi desenvolvida para possibilitar 

o rastreamento robusto de objetos texturizados. O algoritmo possui desempenho promissor apesar 

de ainda precisar de otimizações para atingir restrições de tempo-real podendo ser usado em 

diferentes cenários de realidade aumentada. Três implementações de referência da técnica IPB 

foram implementadas e analisadas (Spatial IPB, Temporal IPB e Spatial Temporal IPB), e 

comparações de desempenho e precisão apontaram os caminhos a seguir. Foram realizados testes 

com casos sintéticos e reais, e as variações do IPB bem como a abordagem usando Filtro de 

Partículas obtiveram boa precisão.  

Palavras-chave: rastreamento 3D baseado em textura, filtros de partículas, realidade aumentada 

sem marcadores, rastreamento baseado em pontos de interesse, visão computacional.  
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1 Introdução 

“O gênio é um por cento de inspiração e noventa e  nove por cento de 

transpiração.” – Thomas Edison. 

tualmente, a Realidade Aumentada (RA) mostra-se como um ramo de pesquisa na 

vanguarda da ciência da computação. Associando conhecimentos de áreas afins 

como computação gráfica, processamento de imagens e visão computacional, a RA 

se propõe a realizar a inserção de elementos virtuais em cenas reais em tempo real, como 

forma de expandir as possibilidades e experiências dos usuários (Duh & Billinghurst, 2008). Um 

exemplo de aplicação pode ser visto na Figura 1-1. 

 

Figura 1-1 Aplicação de RA à transmissão esportiva (posição, nome e velocidade dos pilotos).  

A RA sem marcadores (do inglês Markerless Augmented Reality, ou MAR) se 

caracteriza por executar o rastreamento (tracking) da câmera, processo que permite a correta 

inserção dos elementos virtuais na cena real, utilizando informações naturalmente presentes 

como arestas (Simões, Lima, Teichrieb, Kelner, & Santos, 2008), texturas (Vacchetti, V. Lepetit, 

& P. Fua, 2004b) ou a própria estrutura da cena (Pollefeys et al., 2007) sem a inserção de 
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elementos intrusivos (chamados marcadores) ao ambiente.  

Devido as suas perspectivas de aplicação nas mais diversas áreas, tais como construção 

civil, aviação e engenharias (Lima, Simões, Figueiredo, Teichrieb, et al., 2009), as técnicas de 

MAR têm sido muito estudadas e discutidas tanto pela academia quanto pela indústria. 

Neste contexto, esta dissertação se propõe a fazer um levantamento abrangente acerca 

das técnicas de MAR monoculares (utilizando apenas uma câmera), principalmente as 

baseadas em textura para, a partir destas observações, realizar uma análise detalhada das 

técnicas baseadas em pontos de interesse e propor uma nova abordagem de utilização de 

pontos de interesse associados a um filtro de partículas. Este objetivo visa o aumento de 

precisão do rastreador, que permitirá o desenvolvimento de soluções de RA mais eficazes. 

1.1 Definição do Problema 

Rastreamento 3D baseado em pontos de interesse compreende técnicas responsáveis por 

corretamente posicionar objetos virtuais numa cena real utilizando para isso informações 

provenientes da textura do objeto rastreado. Com o intuito de tratar objetos texturizados de 

forma eficiente e robusta, técnicas de rastreamento tendem a utilizar o máximo de informação 

possível para reduzir problemas como drift, jitter, ocorrência de falhas e perda de precisão. 

Desta forma, o principal problema abordado neste trabalho é construir uma técnica de 

rastreamento baseada em textura que seja mais robusta aos problemas supracitados e que 

mantenha uma boa eficiência, funcionando preferencialmente em tempo real. 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

O objetivo principal desta dissertação é propor uma nova técnica de rastreamento baseado em 

pontos de interesse e filtro de partículas. De forma a atingir este objetivo final, vários objetivos 

específicos precisam ser atingidos: 

 Pesquisa e experimentação na área de Realidade Aumentada sem Marcadores e Filtro 

de Partículas; 

 Estudo e análise comparativa de diversas técnicas de rastreamento para Realidade 

Aumentada sem Marcadores; 

 Análise de desempenho e robustez de técnicas de rastreamento baseadas em pontos 
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de interesse; 

 Desenvolvimento e implementação de uma nova técnica de rastreamento a partir de 

informação de textura e filtro de partículas. 

1.3 Organização da Dissertação 

Esta dissertação foi organizada de forma a introduzir os conceitos de realidade aumentada 

sem marcadores, com ênfase nas técnicas de rastreamento, responsáveis pela definição da 

área em questão. Também é um objetivo auxiliar o leitor no entendimento das técnicas 

baseadas em modelos e as possíveis variações de rastreamento baseado em textura, 

possibilitando assim uma análise crítica das técnicas implementadas e propostas neste 

trabalho. A dissertação está organizada como segue. 

 No segundo capítulo são discutidos os conceitos estatísticos e matemáticos 

necessários ao entendimento dos algoritmos e técnicas presentes nesta dissertação. É através 

dele que o leitor entende os conceitos de representação de câmera, rastreamento (cálculo de 

pose), RanSaC, m-Estimadores e filtro de partículas, necessários para esclarecer os objetivos, 

desenvolvimento e resultados deste trabalho. 

 O terceiro capítulo define e categoriza as técnicas de rastreamento sem marcadores, 

através da construção de uma taxonomia para facilitar o entendimento e a análise crítica do 

leitor acerca dos resultados encontrados na literatura. Este capítulo também permite ao leitor 

um macro-entendimento da área de rastreamento sem marcadores. 

 O quarto capítulo é responsável por definir as técnicas e algoritmos propostos para 

realizar rastreamento baseado em informação de textura. Foram implementadas variações de 

técnicas baseadas em pontos de interesse presentes na literatura, bem como variações 

propostas nesta dissertação através do uso de filtro de partículas. 

 O quinto capítulo discute os estudos de caso utilizados para avaliar qualitativamente as 

técnicas implementadas acerca de robustez e desempenho. 

 O sexto capítulo foca nas conclusões desta dissertação, explora suas contribuições e 

direciona futuros trabalhos na área.  
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2 Conceitos Matemáticos e Estatísticos 

“O assunto mais importante do mundo pode ser simplificado até ao ponto 

em que todos possam apreciá-lo e compreendê-lo. Isso é - ou deveria ser - a 

mais elevada forma de arte.” – Charles Chaplim. 

écnicas de rastreamento 3D se apóiam diretamente em diversos conceitos 

matemáticos e estatísticos para realizar a recuperação de informações sobre a cena. 

Com foco na informação a ser recuperada, este capítulo descreve a representação da 

câmera virtual e o cálculo de pose da câmera através de algoritmos e propriedades de visão 

computacional. O cálculo de pose será discutido tanto por algoritmos bottom-up, que estimam 

a nova pose a partir de correspondências 2D-3D, quanto algoritmos top-down, que geram 

várias possíveis poses e utilizam as correspondências para mensurar a qualidade das possíveis 

poses e combiná-las na formação da pose estimada. Também serão discutidos os conceitos 

estatísticos necessários a obtenção da pose de forma robusta, como RanSaC e M-estimadores. 

2.1 Representação da Câmera 

O rastreamento da câmera, que é um aspecto fundamental da fase de registro do pipeline de 

RA, consiste em recuperar a informação que descreve corretamente a câmera virtual usada 

para posicionar objetos virtuais na cena real e renderizar estes objetos na imagem. Existem 

vários modelos para projetar objetos 3D em imagens 2D, variando de modelos simples de 

câmera de orifício (perspectiva) a modelos de lentes complexos que simulam a visão humana  

(Forsyth & Ponce, 2002). Neste trabalho, foi considerado o modelo de câmera de orifício sem 

fatores de distorção (lentes), que é um modelo bastante conhecido que aproxima 

corretamente uma câmera virtual em termos de geometria. 

 Em todos os modelos de câmera os objetos virtuais são definidos em um sistema de 

coordenadas genérico, também chamado de sistema de coordenadas de mundo           , 

de forma que possuam uma descrição genérica que não dependa do sistema de coordenadas 

T 
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de câmera usado           . O sistema de coordenadas de câmera corresponde ao sistema de 

coordenadas de mundo após a aplicação de uma rotação e uma translação. Devido a isso, é 

necessário converter as coordenadas dos objetos do sistema de coordenadas de mundo para o 

sistema de coordenadas de câmera antes de projetá-los no plano de imagem (verFigura 2-1). 

Esta transformação afim é descrita pela composição das matrizes de rotação       e translação 

     , resultando em uma matriz          . Quando multiplicada pelas coordenadas 

homogêneas do ponto 3D, a matriz composta leva ao mesmo ponto 3D no sistema de 

coordenadas de câmera. Esta matriz é chamada de matriz de pose ou matriz de parâmetros 

extrínsecos, devido à sua relação com o movimento do modelo de câmera virtual. 

 

Figura 2-1 O objeto 3D, sua projeção no plano de imagem e a relação entre os sistemas de 
coordenadas de mundo            e de câmera           . 

 Também é importante notar que, para outros propósitos tais como estimativa de pose, 

existem várias maneiras de representar a rotação. Uma delas é a representação por vetor de 

rotação, que corresponde a um vetor representando um eixo de rotação fixo           
 , 

com sua magnitude se referindo a um ângulo de rotação  . Esta representação possui uma 

correspondência unívoca com a forma       ao se usar as fórmulas de Rodrigues e de 

Rodrigues inversa (Brockett, 1984). 

No modelo de câmera de orifício, um ponto no plano de imagem            é obtido 

ao se projetar um ponto 3D            escrito em coordenadas de câmera, respeitando-se 

as condições da projeção em perspectiva (ver Figura 2-2). Por semelhança de triângulos, 

   
 

 
    ,   

 

 
    . (1) 

 Entretanto, o plano de imagem é dividido em unidades de pixels que correspondem a 



 

 
 
 

  

18 REALIDADE AUMENTADA SEM MARCADORES A PARTIR DE RASTREAMENTO BASEADO EM TEXTURA 

áreas bem definidas do mundo real medidas em milímetros. Elas são, por padrão, chamadas 

de largura do pixel (  ) e altura do pixel (  ). Considerando isto, as dimensões de    e   não 

são escritas em milímetros, mas sim em pixels, e desta forma a equação (1) é reescrita como 

   
 

 

 

  
   ,   

 

 

 

  
    (2) 

 

Figura 2-2 Projeção em perspectiva de pontos 3D em pontos de imagem.  

 Ao se olhar novamente para o problema de projetar um ponto 3D, surge uma primeira 

versão da matriz de transformação  , que toma um ponto 3D em coordenadas de câmera e 

retorna a sua representação na imagem 2D em coordenadas homogêneas:  

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
    

 
 
  
   

    
 
 
 
 
 

 

 
  

 
  

 

 . (3) 

 Se os pixels da câmera não são quadrados, é adicionado à equação um novo 

parâmetro, também chamado fator de cisalhamento1, que relaciona o ângulo    entre as 

dimensões   e   com o ponto 3D correspondente, tornando a transformação afim (3) em: 

                                                           
1
 Como   é geralmente próximo de    , o fator de cisalhamento é comumente referenciado apenas 

como          e a influência do termo          é descartada. 



 

 
 
 

  

19 REALIDADE AUMENTADA SEM MARCADORES A PARTIR DE RASTREAMENTO BASEADO EM TEXTURA 

 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
          

  
   

 
           

  
   

    
 
 
 
 
 

 

 
  

 
  

 

 . (4) 

 A matriz final   apresentada na equação é chamada de matriz de calibração ou matriz 

de parâmetros intrínsecos, devido à sua dependência da câmera real usada para exibir a cena. 

Ao combinar as matrizes de parâmetros intrínsecos e extrínsecos, obtém-se uma matriz de 

projeção   que é responsável por tomar pontos 3D no sistema de coordenadas de mundo e 

projetá-los no plano de imagem da câmera2: 

 

 
  
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
          

  
   

 
           

  
   

    
 
 
 
 
 

                     
 

  

           
           
           

 
               

   

                                     
        

  

 
 
 
 

  
(5) 

2.2 Cálculo de Pose Bottom-Up 

Para estimar os parâmetros extrínsecos da câmera para um dado quadro de imagem através 

de uma técnica bottom-up, são necessárias algumas correspondências entre pontos 2D da 

imagem e pontos 3D do modelo. Nas próximas subseções, duas classes de métodos para 

estimação de pose são descritas: Pespective- -Point (P P) e minimização do erro de 

reprojeção. Também será descrito o cálculo de pose robusto, através da aplicação de conceitos 

estatísticos. 

2.2.1 Perspective-  -Point 

P P consiste basicamente no problema de estimar a pose da câmera       dadas   

correspondências 2D-3D. 

 Uma primeira abordagem para resolver esse problema é aplicar a equação         

para cada correspondência   e então resolver um sistema linear. Este método é chamado 

                                                           
2
 Para finalizar a transformação de pontos 3D para pontos 2D, é também necessário normalizar a 

resposta utilizando o fator de escala  :            para         . 
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Direct Linear Transformation (DLT) (Faugeras, 1993) e pode estimar todos os parâmetros de   

(mesmo se os parâmetros intrínsecos não são conhecidos). Entretanto, ao usar o DLT para 

calcular  , na maioria dos casos o número de correspondências precisa ser maior que   , o 

que é mais que o necessário ao se aplicar outros métodos e para algumas técnicas não é um 

número aceitável. Além disso, o método DLT minimiza um erro algébrico, enquanto que para o 

problema de estimação de pose é preferível minimizar um erro geométrico. 

 Em muitas aplicações de RA os parâmetros intrínsecos não mudam ao longo da 

seqüência de quadros, visto que a mesma configuração de câmera é usada durante a execução 

do sistema. Sendo assim, é preferível obtê-los separadamente, reduzindo de uma maneira 

considerável o número de correspondências necessárias para estimar a pose atual e 

provavelmente também o erro de estimação. Encorajado por este contexto, o problema P P 

usa explicitamente os parâmetros intrínsecos, que precisam ser previamente obtidos, e estima 

apenas os parâmetros extrínsecos. 

 Desta forma, ao se tentar resolver o problema P3P, quatro soluções são encontradas. 

Isto significa que não é possível encontrar uma única solução tendo apenas 3 

correspondências. Uma abordagem para encontrar a pose correta é adicionar uma 

correspondência e resolver o problema P3P para cada subconjunto de 3 correspondências; 

então, uma pose comum emergirá a partir dos resultados. Ao se resolver os problemas P4P e 

P5P, frequentemente uma única solução é encontrada, a não ser que as correspondências 

estejam alinhadas. Para um   ≥  , a solução é quase sempre única. 

 Várias soluções foram propostas para o problema P P pelas comunidades de visão 

computacional e RA. Em geral, elas tentam representar os   pontos 3D em coordenadas de 

câmera encontrando suas profundidades (que consiste na distância entre o centro óptico da 

câmera   e o ponto   ). Na maioria dos casos isso é feito usando restrições dadas pelos 

triângulos formados pelos pontos 3D e  . Então       é recuperada a partir do movimento 

Euclideano (que é uma transformação afim cuja parte linear é uma transformação ortogonal) 

que alinha as coordenadas. 

 Em (Lu, Hager, & Mjolsness, 2000) foi proposta uma solução iterativa, precisa e rápida 

que minimiza o erro baseado na colinearidade no espaço de objeto. Posteriormente, foi criado 

o Efficient P P (EP P) (Moreno-Noguer, Vincent Lepetit, & Pascal Fua, 2007), que consiste em 
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um método de complexidade      para o problema P P com    . Ele representa todos os 

pontos como uma soma ponderada de quatro pontos de controle virtuais. Então o problema 

se reduz a estimar estes pontos de controle no sistema de coordenadas de câmera. 

2.2.2 Minimização do Erro de Reprojeção 

Apesar de serem capazes de estimar a pose baseados apenas nas correspondências 2D-3D, os 

métodos P P são sensíveis a ruídos nas medidas, resultando em perda de precisão. Neste 

cenário, uma abordagem mais adequada para calcular a pose é a de minimização do erro de 

reprojeção. Ela consiste em uma minimização por mínimos quadrados não-linear definida pela 

equação a seguir: 

 
      

      
     

                  

 

   

 (6) 

onde:    e    são os pontos 3D e 2D correspondentes em coordenadas homogêneas, 

respectivamente;   é a função de projeção, que toma como argumentos a matriz de projeção 

  e o ponto 3D    e retorna o ponto 2D projetado;      é a função de distância Euclideana 

entre os pontos 2D, que é chamada de residual; e       são os parâmetros extrínsecos a serem 

estimados. 

 Devido ao fato de que a função   é não-linear, não há uma solução de forma fechada 

para a equação (6). Neste caso, um método de otimização deve ser usado, tais como o Gauss-

Newton (GN) ou o Levenberg-Marquardt (LM) (Triggs, Mclauchlan, Hartley, & Fitzgibbon, 

2000). Estes métodos refinam iterativamente uma estimativa da pose até ser obtido o melhor 

resultado possível de acordo com as restrições do próprio método de busca empregado. O 

incremento de pose entre iterações consecutivas é calculado usando a matriz Jacobiana de  . 

Esta matriz pode ser calculada analiticamente ou usando diferenciação. Um requisito de tal 

método iterativo é uma boa estimativa inicial. Como a diferença entre poses consecutivas é 

comumente pequena, a pose calculada para o quadro anterior pode ser usada como 

estimativa para o quadro atual. 

2.2.3 Cálculo Robusto 

Ao calcular a pose, poucas correspondências 2D-3D espúrias (chamadas de outliers) podem 

arruinar a estimativa mesmo quando existem muitas correspondências corretas (chamadas de 
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inliers). Existem dois métodos comuns para diminuir a influência destes outliers (V. Lepetit & P. 

Fua, 2005): RANdom SAmple Concensus (RanSaC) e M-estimadores. Eles são descritos na 

sequência. 

2.2.3.1 Random Sample Consensus 

O método RanSaC é um algoritmo iterativo que tenta obter a melhor pose usando uma 

sequência de pequenas amostras aleatórias de correspondências 2D-3D. A ideia é que a 

probabilidade de ter um outlier em uma amostra pequena é muito menor que quando o 

conjunto inteiro de correspondências é considerado. Embora seja possível utilizar diferentes 

métricas e funções de custo para avaliar uma pose, a formulação clássica do RanSaC abordada 

neste trabalho utiliza o erro de reprojeção e a contagem de inliers e outliers gerados por uma 

dada hipótese. 

 O algoritmo recebe basicamente quatro entradas: 

1. Um conjunto   de correspondências 2D-3D; 

2. Um tamanho de amostra  , que possui um valor pequeno ( , por exemplo); 

3. Um limiar  , usado para classificar as correspondências como inliers ou outliers. Ele 

consiste em um valor máximo permitido ao retorno da função      da equação (6). Um 

valor comumente usado para   é    ; 

4. Uma probabilidade   de encontrar um conjunto que gera uma boa pose. Esta 

probabilidade é utilizada para calcular o número de iterações do algoritmo. Valores 

usualmente utilizados são     ou    . 

 A partir destas entradas, o RanSaC funciona da seguinte maneira: inicialmente, é 

determinado um número   de iterações a serem executadas pelo algoritmo (por exemplo, 

   ). O número de iterações pode ser diminuído durante a execução do algoritmo, 

dependendo de quão boa é a hipótese de pose até o momento. 

 Depois disso, a execução do algoritmo começa. Do conjunto   provido,   

correspondências são escolhidas aleatoriamente, como mostra a Figura 2-3a, onde os pontos 

laranja consistem nos pontos 2D das correspondências. A partir desta amostra, uma hipótese 
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de pose é calculada usando qualquer dos métodos apresentados na Seção 2.2. A seguir, as 

outras correspondências que não foram incluídas na amostra são utilizadas para verificar o 

quão boa é a hipótese encontrada. A Figura 2-3b ilustra esta etapa, onde os pontos cinza são 

as projeções dos pontos 3D correspondentes. Como mostra a Figura 2-3c, a função      da 

equação (6) é aplicada às correspondências e caso a distância (linhas verdes) seja menor que o 

limiar  , a correspondência é um inlier (pontos azuis), caso contrário é um outlier (pontos 

vermelhos). Após todas as correspondências serem testadas, é verificada a porcentagem   de 

correspondências em   que foram classificadas como inliers (Figura 2-3d). Se o valor atual de 

  for maior que qualquer porcentagem previamente obtida, a hipótese de pose calculada é 

armazenada, visto que é a mais refinada até o momento. 

 

 

Figura 2-3 Passo-a-passo do algoritmo RanSaC: (a) amostragem aleatória das 
correspondências e cálculo de pose; (b) avaliação da pose; (c) classificação das 
correspondências em inliers e outliers; (d) cálculo da porcentagem de inliers. 

 Quando uma pose refinada é encontrada, o algoritmo tenta diminuir o número de 

iterações   necessárias. A ideia por trás deste cálculo é bem intuitiva. Como as   

correspondências são amostradas independentemente, a probabilidade de que todas as   

correspondências sejam inliers é   . Então, a probabilidade de que exista algum outlier é 

    . A probabilidade de que todas as   amostras contenham um outlier é         e 

ela deve ser igual a    , resultando em: 

            . (7) 

 Após calcular o logaritmo em ambos os lados, a seguinte equação é obtida: 

a b 

c d 
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. (8) 

2.2.3.2 M-Estimadores 

Este método é frequentemente usado junto com a minimização do erro de reprojeção de 

forma a diminuir a influência de outliers. Os M-estimadores aplicam uma função aos residuais 

que possui um comportamento Gaussiano para valores pequenos e um comportamento linear 

ou constante para valores maiores. Desta forma, apenas os residuais que são menores que um 

limiar   terão um impacto na minimização. Uma versão modificada da equação (6) é então 

usada: 

 
      

      
     

                    
 
   , (9) 

onde   é a função do M-estimador. Dois dos M-estimadores mais usados são o de Huber e o 

de Tukey (V. Lepetit & P. Fua, 2005). O M-estimador de Huber é definido por: 

 

         

  

 
      

      
 

 
       

 , (10) 

onde   é um limiar que depende do desvio padrão do erro de estimação. 

 O M-estimador de Tukey pode ser computado usando a seguinte função: 

 

         

  

 
       

 

 
 
 
 
 

       

  

 
      

 . (11) 

 Os gráficos das funções dos M-estimadores de Huber e Tukey, que podem ser vistos na 

Erro! Fonte de referência não encontrada., destacam como os residuais são ponderados de 

acordo com sua magnitude. 
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2-4 Funções do M-estimador de Huber com     (esquerda) e do M-estimador de Tukey com 
    (direita). 

2.3 Cálculo de Pose Top-Down 

Ao contrário das técnicas bottom-up que utilizam correspondências entre pontos 2D e 3D para 

estimar uma pose, as técnicas top-down geram diversas possíveis poses e as analisam 

(validam) utilizando as correspondências 2D-3D de forma a gerar uma única pose final. Nesta 

subseção será descrita a técnica de Filtros de Partículas (FP), comumente utilizada para tratar 

problemas não-lineares e não-gaussianos, como é o caso do cálculo de pose. 

2.3.1 Filtro de Partículas 

O FP, ou método de Monte Carlo Sequencial, é uma técnica bayesiana de rastreamento que 

busca estimar o novo estado de um sistema a partir de medidas com ruído do próprio sistema 

(Arulampalam, Maskell, Gordon, & Clapp, 2002). Tais técnicas se baseiam na representação de 

densidade de probabilidade por nuvens de pontos, também chamados de partículas, para 

realizar a estimativa do novo estado, sendo muito utilizadas não apenas no cálculo de pose, 

mas em qualquer sistema descrito por um modelo bayesiano, como em econometria. 

Quando aplicado ao cálculo de pose, FP também é conhecido como algoritmo 

Condensation (Isard & Blake, 1998). A ideia principal do algoritmo é representar a função de 

densidade de probabilidade (fdp) a posteriori            do estado    no quadro atual (estado 

atual  ) a partir de um conjunto finito    
    

  
      

 de   amostras (partículas) em que cada 

partícula   
  está diretamente associada a um peso   

 . Cada partícula   
  representa uma 

possível pose e o conjunto      representa as observações até antes do quadro  . Para cada 
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novo quadro, ou seja, a cada iteração, o conjunto de partículas      
  

 

 
 
      

 do quadro 

anterior é expandido aplicando-se um ruído em cada partícula a partir de um modelo 

estatístico dinâmico (pode ser aplicado ruído gaussiano (Klein & D. Murray, 2006) ou ruído 

uniforme (Pupilli & Calway, 2005)) gerando um novo conjunto     
  

 

   
       

.  

Uma vez propagadas as partículas, a verossimilhança de cada partícula é calculada de 

forma a mensurar sua qualidade. Para tanto, pode-se considerar que o erro de reprojeção é 

uma boa métrica para os fatores residuais, e considerar a função de densidade de 

probabilidade (fdp) a posteriori de cada partícula              como sendo equivalente a 

verossimilhança (Teuliere, Eric Marchand, & Eck, 2010). Desta forma, aproxima-se a 

verossimilhança pela razão entre os pontos     que possuem um erro residual menor que 

determinado limiar (distância em pixels) em relação ao total de pontos projetados    : 

               
 

 
 (12) 

na qual   determina uma constante de proporcionalidade. De forma a otimizar o cálculo, é 

possível aproximar o cálculo da verossimilhança utilizando um mapa de distâncias do quadro 

atual (imagem de tamanho igual a do quadro atual que guarda para cada pixel a distância ao 

ponto de interesse mais próximo). 

Através disto, o erro residual é aproximado pela distância do ponto extraído mais próximo ao 

projetado, não necessariamente uma correspondência válida, mas que permite selecionar as 

melhores partículas para os passos seguintes. 

Após o cálculo da verossimilhança, são gerados os pesos   
  através do uso da própria 

verossimilhança. É importante destacar a importância de uma normalização dos pesos   
  de 

forma que    
   

     . Uma vez gerados os pesos obtêm-se o conjunto    
    

  
        que 

será utilizado para estimativa da pose. Tal estimativa é feita utilizando-se a média ponderada 

pelos pesos   
  do conjunto de partículas   

 . Uma vez estimada a pose, é executado o 

algoritmo de reamostragem para reduzir o conjunto de partículas e pesos    
    

  
        ao 

novo conjunto    
  

 

 
 
      

 para utilização na próxima iteração. Um detalhamento acerca da 

utilização de FP é dado no trabalho publicado por (Arulampalam, Maskell, Gordon, & Clapp, 

2002).  



 

 
 
 

  

27 REALIDADE AUMENTADA SEM MARCADORES A PARTIR DE RASTREAMENTO BASEADO EM TEXTURA 

3 Realidade Aumentada Sem 

Marcadores 

"Ler sem pensar é uma ocupação inútil." – Confúcio. 

ealidade Aumentada sem Marcadores, do inglês Markerless Augmented Reality 

(MAR), têm por objetivo realizar a correta inserção de elementos virtuais em cenas 

reais em tempo real, de modo a permitir uma melhor interação entre o usuário e o 

mundo real (Azuma et al., 2001). Esta melhora ocorre principalmente pela possibilidade que o 

usuário tem de perceber informações adicionais sobre o ambiente real fornecidas pela 

interface de RA e aplicá-las na realização das tarefas. Para obter tais resultados são necessários 

três pilares (Duh & Billinghurst, 2008): rastreamento e registro, que são os processos e 

técnicas pelas quais o objeto virtual é corretamente posicionado sobre a cena real; interação, a 

qual define como o usuário irá interagir com o meio no qual está inserido; e renderização, que 

trata de como exibir o objeto virtual de forma a possibilitar, em um mundo ideal, a completa 

homogeneização visual entre o real e o virtual. Devido ao atual estágio de desenvolvimento 

desta tecnologia, a maior parte dos esforços despendidos se concentram na busca por técnicas 

de rastreamento e registro cada vez mais eficientes e robustas, de forma a possibilitar o 

correto relacionamento entre o real e o virtual. Desta forma, este capítulo aborda uma 

taxonomia das técnicas de rastreamento monocular, definida pelo autor, com enfoque 

principal nas técnicas baseadas em modelos recursivas. 

3.1 Taxonomia 

Técnicas de rastreamento para MAR monocular em tempo real podem ser classificadas em 

dois tipos principais: baseadas em modelos (V. Lepetit & P. Fua, 2005) e baseadas em 

reconstrução 3D (Lima et al., 2007). Nas técnicas baseadas em modelos, o conhecimento sobre 

o mundo real é obtido antes do início do rastreamento e armazenado em um modelo 3D 

utilizado para recuperar a pose da câmera. Nas técnicas baseadas em reconstrução 3D, o 
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movimento da câmera a cada quadro é estimado sem nenhum conhecimento prévio da cena, 

sendo adquirido ao longo do rastreamento juntamente com a estrutura 3D do ambiente. 

3.1.1 Rastreamento Baseado em Modelos 

Considerando a natureza do rastreamento, técnicas baseadas em modelos podem ser 

classificadas em duas categorias (Lima, Simões, Figueiredo, Teichrieb, et al., 2009): técnicas de 

rastreamento recursivas, onde a pose da câmera no quadro anterior é utilizada como 

estimativa para o cálculo da pose atual (Simões, Lima, Teichrieb, Kelner, & Santos, 2008) 

(Teuliere, Eric Marchand, & Eck, 2010) (Drummond & Cipolla, 2002) (Jurie & Dhome, 2002) 

(Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004b) (Pressigout & E. Marchand, 2006); e rastreamento por 

detecção, onde é possível calcular a pose atual sem o auxílio da pose anterior, permitindo 

inicialização automática e recuperação de falhas (Skrypnyk & Lowe, 2004) (Hinterstoisser, 

Kutter, Navab, P Fua, & V. Lepetit, 2009) (Ladikos, Benhimane, & Navab, 2007). 

 

Figura 3-1 Taxonomia de técnicas de rastreamento baseado em modelos para MAR.  

Levando em consideração o tipo de característica utilizada para o rastreamento, as 

técnicas baseadas em modelos (Lima, Simões, Figueiredo, Teichrieb, & Kelner, 2010) podem 

ser classificadas em três categorias: baseadas em aresta, nas quais a pose da câmera é 

estimada através do casamento do modelo 3D aramado de um objeto com as informações de 

arestas extraídas da imagem (Ababsa & Mallem, 2008) (Drummond & Cipolla, 2002); baseadas 

em textura, que levam em consideração a informação de textura da imagem para realizar o 
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rastreamento (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004b) (Xiao, Moriyama, Kanade, & Cohn, 2003); 

e técnicas híbridas, que utilizam as informações de aresta e de textura de forma 

complementar (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004a) (Pressigout & E. Marchand, 2006). 

Técnicas recursivas baseadas em aresta podem ser divididas em duas subcategorias: 

baseadas em amostragem de pontos (Figura 3-2, acima e à esquerda), são métodos que 

comparam pontos de controle amostrados nas arestas do modelo 3D rastreado com pontos de 

forte gradiente extraídos da imagem (Simões, Lima, Teichrieb, Kelner, & Santos, 2008); e 

baseadas na extração explícita das arestas (Figura 3-2, acima e à direita), que realizam o 

rastreamento a partir de arestas extraídas da imagem e as casam com a projeção do modelo 

(Koller, Daniilidis, & Nagel, 1993). Técnicas recursivas baseadas em textura são classificadas em 

duas subcategorias: casamento de padrões (Figura 3-2, abaixo e à esquerda), que aplica um 

modelo de distorção a uma imagem de referência para recuperar o movimento de objetos 

rígidos (Jurie & Dhome, 2002); e baseadas em pontos de interesse (Figura 3-2, abaixo e ao 

centro), que levam em consideração características localizadas na estimação da pose da 

câmera (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004b). Técnicas recursivas híbridas (Figura 3-2, abaixo 

e à direita) podem ser classificadas em amostragem de pontos com pontos de interesse, na 

qual realizam o rastreamento baseado tanto nas informações oriundas das arestas quanto nas 

informações oriundas da textura do objeto rastreado (Pressigout & E. Marchand, 2006). 

 

Figura 3-2 Exemplos de rastreamento recursivo: amostragem de pontos (acima e à esquerda), 
extração explícita das arestas (acima e à direita), casamento de padrões (abaixo e à 
esquerda), pontos de interesse (abaixo e ao centro) e técnica híbrida (abaixo e à direita).  
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As técnicas de rastreamento por detecção baseadas em aresta são chamadas de 

baseadas em vistas (Figura 3-3, direita), visto que o quadro atual é casado com visões 2D do 

objeto previamente obtidas de diferentes posições e orientações (WIEDEMANN, ULRICH, & 

STEGER, 2008). Os métodos de rastreamento por detecção baseados em textura são conhecidos 

como baseados em pontos-chave (Figura 3-3, direita) (Skrypnyk & Lowe, 2004). Pontos-chave 

são invariantes a escala, ponto de vista e mudanças de iluminação. Eles são extraídos da 

imagem do objeto a cada quadro, provendo as correspondências 2D-3D necessárias para a 

estimação da pose. 

 

Figura 3-3 Exemplos de rastreamento por detecção: vistas (esquerda) e pontos -chave 
(direita). 

3.1.2 Análise das Técnicas Baseadas em Modelos 

As abordagens de rastreamento baseado em modelos apresentadas para MAR (Lima, Simões, 

Figueiredo, Teichrieb, et al., 2009) podem ser analisadas através de algumas métricas 

relevantes para tal tarefa. Uma das mais importantes métricas é a presença de detecção 

automática, onde a intervenção do usuário não é necessária para determinar a pose inicial da 

câmera. Outra métrica importante é o tempo de processamento para realizar o rastreamento. 

Caso o tempo requerido para calcular a pose da câmera seja pequeno, significa que o tempo 

restante pode ser gasto em outras tarefas como inserção de conteúdo 3D na cena real ou 

animações, por exemplo. Precisão e robustez são as duas últimas métricas utilizadas. Enquanto 

precisão corresponde à medida de quão correto é o rastreamento realizado ao longo dos 

quadros da sequência, robustez mede quão sensível a ruídos é o rastreador. A tabela Tabela 

3-1 compara as técnicas de rastreamento baseadas em modelos com respeito aos critérios 

citados. As comparações levam em consideração a natureza do rastreamento que é comum a 
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maioria das técnicas de cada categoria. 

Tabela 3-1 Comparação das técnicas de rastreamento baseado em modelos  

Categoria Técnica Detecção Processamento Precisão Robustez 

Rastreamento 

Recursivo 

Baseado em 

Aresta 

Amostragem 

de Pontos 
Não Baixo Jitter 

Sensível a: 

- Movimentos 
rápidos 
- Fundo poluído 

Extração 

Explícita 
Não Baixo  

Sensível a: 

- Movimentos 
rápidos 
- Mudanças de 
iluminação 

Rastreamento 

Recursivo 

Baseado em 

Textura 

Casamento 

de Padrões 
Não Baixo 

Muito 

Preciso 

Sensível a: 

- Movimentos 
rápidos 
- Mudanças de 

iluminação 

- Oclusão 

Pontos de 

Interesse 
Não Baixo Preciso 

Sensível a: 

- Movimentos 
rápidos 

Rastreamento 

Recursivo 

Híbrido 

Amostragem 

de Pontos + 

Pontos de 

Interesse 

Não Baixo 
Muito 

Preciso 

Sensível a: 

- Movimentos 
rápidos 

Rastreamento 

por Detecção 

Baseado em 

Aresta 

Baseado em 

Vistas 
Sim Alto Preciso 

Restrições nas 

poses 

rastreadas 

Rastreamento 

por Detecção 

Baseado em 

Textura 

Baseado em 

Pontos-Chave 
Sim Alto 

Jitter e 

Drift 
Robusto 

  

Técnicas de MAR também podem ser classificadas quanto ao cenário de aplicação. 
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Técnicas baseadas em aresta costumam ser empregadas em cenários nos quais os objetos são 

poligonais, especulares ou possuem contornos bem definidos. Além disso, técnicas baseadas 

em aresta costumam ter um bom desempenho, sendo indicadas para utilização em 

dispositivos móveis (Lima, Teichrieb, Kelner, & Lindeman, 2009). Quando o cenário possui 

objetos texturizados, técnicas baseadas em textura são a melhor opção. Em casos de objetos 

texturizados em ambientes sem mudanças de iluminação, as técnicas baseadas em casamento 

de padrão costumam ser a melhor escolha tendo ótimo desempenho com objetos planares. 

Quando casamento de padrões não é uma opção, as técnicas baseadas em pontos de interesse 

devem ser utilizadas. Quando a precisão é um aspecto crítico, técnicas híbridas aparecem 

como melhor escolha devido à possibilidade de tratar diferentes características do objeto 

rastreado como arestas e texturas. É válido observar a ineficiência de combinar técnicas de 

rastreamento de forma direta (utilizando o resultado de uma como entrada para a outra), pois 

esta abordagem tende a degenerar o resultado devido a falhas no casamento das 

características (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2003). Para obter resultados satisfatórios, faz-se 

importante combinar as informações oriundas de ambas as fontes no cálculo da pose 

(Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004a). Técnicas baseadas em pontos-chave podem sofrer de 

jitter (instabilidade no rastreamento devido à descontinuidade temporal do cálculo de pose) 

uma vez que estimam a pose atual baseado apenas na informação do quadro atual. Deste 

modo, a utilização de informação temporal pode ser levada em consideração para reduzir o 

problema. Apesar disto, técnicas baseadas em pontos-chave costumam ser menos precisas 

que as técnicas recursivas baseadas em textura devido a falta de precisão no casamento das 

características sendo geralmente suscetíveis a drift (erro no cálculo da pose). Já as técnicas 

baseadas em vistas são extremamente precisas, mas só cobrem um espectro restrito de 

rotações e escalas do objeto rastreado atingindo baixas taxas de detecção. 

É válido observar também a utilização de técnicas estatísticas para aumentar a 

robustez das técnicas de rastreamento. Abordagens como RanSaC e M-estimadores são 

bastante comuns para minimizar a influência de casamentos espúrios (outliers), como 

discutido na seção 2.2.3. Já o framework estatístico FP é comumente utilizado para prever 

novas poses a partir do conhecimento acumulado, levando a técnicas computacionalmente 

mais custosas, mas com uma precisão muitas vezes superior (Arulampalam, Maskell, Gordon, 

& Clapp, 2002). 
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3.1.3 Rastreamento Baseado em Reconstrução 3D 

As técnicas de rastreamento baseadas em reconstrução 3D (Teixeira, Simões, Roberto, & 

Teichrieb, 2010) são divididas em duas categorias distintas: técnicas baseadas em Structure 

from Motion (SfM), onde o rastreamento e a recuperação da estrutura da cena ocorrem a 

partir de informações oriundas da geometria epipolar sem auxílio de nenhum elemento 

previamente conhecido (Hartley & Zisserman, 2004)(David Nistér, 2003)(Pollefeys et al., 2007); 

e técnicas baseadas em Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), a qual se baseia na 

recuperação de marcos em um framework estatístico para realizar a reconstrução e o 

rastreamento em tempo real (a J. Davison & D. W. Murray, 2002)(A. J. Davison, Reid, Molton, 

& Stasse, 2007) (Newcombe & A. J. Davison, 2010). 

SfM é uma técnica clássica em visão computacional que permite tanto a aquisição da 

estrutura quanto o rastreamento de uma cena (ver Figura 3-4). Devido a estas características, 

SfM é amplamente utilizado para realizar reconstrução 3D a partir de imagens (Pollefeys et al., 

2007). Em sua implementação tradicional, o pipeline de SfM não possui restrições para 

funcionar em tempo real e um conhecimento aprofundado de seus algoritmos e técnicas é 

requisito básico para realizar as otimizações necessárias para funcionamento em tempo real.   

 

Figura 3-4 Rastreamento baseado em reconstrução 3D utilizando SfM de tempo real (David 
Nistér, 2003). Objetos reconstruídos no centro, câmeras visualizadas como quadrilá teros 
(plano de visão) transpassados pela linha que liga o centro da câmera ao plano de visão em 
torno dos objetos. 

Usualmente, o pipeline de SfM é constituído das seguintes fases: extração de 

características, responsável por extrair e relacionar características de várias imagens; geração 

de poses, etapa correspondente ao cálculo das poses a partir de conceitos de geometria 

epipolar; auto-calibração, fase na qual os parâmetros intrínsecos da câmera são descobertos; 

triangulação, etapa na qual os pontos 3D são recuperados; e texturização, etapa final que 
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aplica informação de cor aos pontos reconstruídos de forma a obter uma reconstrução fiel.  

De forma a otimizar o pipeline para realizar o rastreamento em tempo real, as etapas 

de auto-calibração e texturização são geralmente eliminadas (a câmera é considerada 

calibrada e como o objetivo é apenas rastrear, não há necessidade de realizar a reconstrução 

completa). A fase de triangulação é mantida de forma a realizar a correção e validação da 

câmera calculada na etapa anterior. Diversos passos das etapas são simplificados e também 

implementados em Graphical Processing Unit (GPU). Dessa forma, o maior gargalo das técnicas 

baseadas em SfM para rastreamento em tempo real é a manutenção da robustez apesar das 

muitas simplificações e otimizações necessárias ao requisito de tempo de processamento 

(Pollefeys et al., 2007). A grande vantagem de técnicas baseadas em SfM é a completa 

liberdade com relação ao cenário de aplicação, pois uma vez que reconstroem a cena 

enquanto realizam o rastreamento, tais técnicas são aplicáveis a objetos genéricos e 

ambientes diversos (Hartley & Zisserman, 2004). 

Em (Newcombe & A. J. Davison, 2010) é realizada a reconstrução densa (reconstrução 

na qual a quantidade de pontos reconstruídos é da mesma ordem da quantidade de pixels da 

imagem) em tempo real. Através de diversas otimizações no pipeline de reconstrução 3D e 

utilizando técnicas avançadas de visão computacional, como plane sweep e fusão de mapas de 

profundidade associadas ao SfM, esta técnica atinge uma alta precisão com baixo tempo de 

processamento possibilitando a criação de aplicações de RA com simulação física (ver Figura 

3-5).  

 

Figura 3-5 Aplicação de RA com simulação física a partir de rastreamento utilizando SfM de 
tempo real (Newcombe & A. J. Davison, 2010). 

Técnicas de rastreamento baseadas em SLAM são bem definidas e consolidadas na 

comunidade de robótica, sendo a sua principal utilização o controle para navegação autônoma 
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de robôs. Para realizar tal navegação, técnicas de SLAM realizam a reconstrução esparsa 

(quantidade de pontos inferior à quantidade de pixels das imagens) da cena em tempo real de 

forma a possibilitar o rastreamento e evitar obstáculos, com enfoque principal na localização e 

não na reconstrução. 

Para realizar o rastreamento, as técnicas de SLAM utilizam no primeiro quadro da cena 

um objeto conhecido a uma distância previamente determinada para inicialização do sistema, 

conforme ilustra a Figura 3-6. Isto se dá devido à utilização de um framework de inferência 

bayesiana sequencial, geralmente através de filtro de Kalman (KF) ou filtro de Kalman 

estendido (EKF). Através deste framework, utilizando propriedades de previsibilidade, é 

possível realizar a reconstrução esparsa de marcos (cantos com assinaturas únicas e mais bem 

definidas que cantos padrão) e rastrear a câmera a uma taxa de 30 quadros por segundo, 

suficiente para considerar uma aplicação de tempo real. 

 

Figura 3-6 Inicialização para rastreamento utilizando SLAM através de objeto conhecido 
(objeto verde à esquerda) e cena aumentada com quatro objetos virtuais ao longo do 
rastreamento (direita).  

Técnicas mais recentes como o Parallel Tracking and Mapping System (PTAM) (Klein & 

D. Murray, 2009) utilizam uma variação do SLAM de forma a realizar o rastreamento com base 

em centenas de marcos e não de apenas alguns como ocorre nas técnicas tradicionais de SLAM 

(A. J. Davison, Reid, Molton, & Stasse, 2007). O PTAM consegue atingir um ótimo desempenho 

possibilitando a criação de aplicações de realidade aumentada em dispositivos móveis como 

pode ser visto na Figura 3-7. 
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Figura 3-7 Realidade aumentada em dispositivos móveis utilizando o Parallel Tracking and 
Mapping System (PTAM). 

  



 

 
 
 

  

37 REALIDADE AUMENTADA SEM MARCADORES A PARTIR DE RASTREAMENTO BASEADO EM TEXTURA 

4 Rastreamento Baseado em Textura 

“Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinta de magia.” – 

Arthur C. Clarke. 

ste capítulo discute o rastreamento a partir de informação de textura. Foi 

implementada e analisada uma técnica a partir de pontos de interesse, doravante 

chamada Interest Point Based (IPB), através da utilização de informação espacial 

(Spatial IPB), de informação temporal (Temporal IPB) e da complementação de ambas 

informações (Spatial Temporal IPB) (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004b). Tais 

implementações possibilitam, além do rastreamento, a observação de diversas características 

diferentes de rastreamento utilizadas em realidade aumentada sem marcadores. Também será 

discutida uma variação do IPB, proposta nesta dissertação, através da utilização do framework 

estatístico de filtro de partículas como forma de melhorar a robustez da técnica. Como 

produto direto da proposição do uso do filtro de partículas associado ao IPB, este trabalho 

também gerou uma nova função de verossimilhança a partir da informação de textura. 

4.1 Interest Point Based 

Uma das mais aclamadas e desenvolvidas técnicas de rastreamento baseado em textura, a 

técnica baseada em pontos de interesse (IPB) recebeu bastante atenção nos últimos anos 

devido à utilização de características locais que podem tratar oclusões do objeto e mudanças 

de iluminação na cena real a ser rastreada de forma efetiva. Uma vez que realiza o casamento 

de apenas um subconjunto das características da textura rastreada, a técnica reduz sua 

complexidade computacional, aumentando sua eficiência consideravelmente. Nos últimos 

anos, diversos melhoramentos foram propostos relacionados a precisão, robustez e eficiência 

da técnica. 

Existem diversas características do IPB que buscam se complementar para atingir 

melhores resultados (exploradas nesta dissertação de mestrado como técnicas básicas para a 

construção do conhecimento sobre a técnica IPB). A utilização de informações espaciais (na 
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técnica básica Spatial IPB) é responsável por eliminar o problema de drift (erro acumulado 

entre os quadros da cena que leva a problemas de precisão) através do uso de informações 

offline sob a forma de keyframes. Já a técnica baseada apenas em informação temporal 

(chamada Temporal IPB) é utilizada para eliminar o problema de jitter, aquele responsável pela 

sensação de falta de suavidade no movimento entre os quadros rastreados, devido à utilização 

apenas de informação offline como na variação Spatial IPB. Uma combinação de ambas as 

abordagens propõe não sofrer de problemas de jitter e drift sob a forma da técnica Spatial 

Temporal IPB (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004b).  

4.2 Spatial IPB 

Na variação da técnica IPB chamada Spatial IPB, a utilização de informação offline se apresenta 

como carro chefe da técnica, levando a um rastreamento preciso, porém com jitter, ou 

sensação de falta de suavidade na mudança do ponto de vista da câmera. Seu pipeline utiliza 

quadros previamente computados para realizar o casamento das características da cena e o 

posterior cálculo da pose. O pipeline da técnica Spatial IPB pode ser resumido através do 

diagrama da Figura 4-1 e suas etapas serão detalhadas nas próximas subseções: geração de 

keyframes, escolha de keyframe mais próximo, geração de keyframe intermediário, extração 

de características, casamento de características, cálculo de pose e atualização do quadro atual. 
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Figura 4-1 Fluxo de execução da técnica Spatial IPB. O funcionamento se baseia na aquisição 
de informações offline sob a forma de keyframes. No início do rastreamento é realizada a 
extração de características do quadro atual (passo 1). Em seguida, é feita a escolha do 
keyframe mais próximo do quadro anterior (passo 2), também conhecido no início do 
rastreamento, e em seguida é feito o cálculo do keyframe intermediário (passo 3), 
aproximando o keyframe do quadro anterior. Após realizados os passos anteriores (podem 
ser feitos em paralelo, 1 em paralelo com 2 e 3), é realizado o casamento das características 
extraídas do quadro atual e do keyframe intermediário (passo 4). Em seguida, é feito o 
cálculo da pose através da minimização do erro de reprojeção (passo 5). Após o cálculo da 
pose o rastreamento é concluído aumentando a cena com a informação desejada (passo 6) e 
é feita a atualização dos dados do quadro atual (passo 7) para utilização no próximo quadro 
por se tratar de uma técnica recursiva.  

4.2.1 Geração de Keyframes 

A estrutura básica da técnica de rastreamento Spatial IPB é o keyframe. É através desta 
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estrutura adquirida previamente, fato que denota um conhecimento prévio da cena, que se 

torna possível um relacionamento com características extraídas da imagem do quadro atual de 

forma a realizar a correta recuperação da pose da câmera. Cada keyframe guarda informações 

relativas ao quadro capturado de forma a evitar a ocorrência de drift, acúmulo de erros 

ocasionado pela não utilização de informação offline. Estas informações (ver Figura 4-2) 

correspondem à imagem do keyframe (pode ser definida como uma imagem RGB ou qualquer 

formato conveniente), a pose da câmera que gerou a imagem (pose definida pela rotação e 

translação), os parâmetros intrínsecos da câmera (matriz de 9 elementos, ver seção 2.1), os 

pontos 2D pertencentes a imagem (extraídos através de um extrator de cantos como o 

detector de cantos de Harris, técnica descrita na seção 4.2.4) e os pontos 3D do objeto 

correspondentes a cada ponto 2D extraído (reprojeção do ponto 2D). 

 

Figura 4-2 Keyframe gerado offline contendo a imagem do quadro capturado (I), as 
características extraídas sob a forma de pontos 2D da imagem (II), os pontos 3D do modelo 
correspondentes (III) e as informações da câmera (IV).  

Para gerar o keyframe, se faz necessária a descoberta da pose da câmera e a 

reprojeção dos pontos 2D extraídos pelo detector de cantos de Harris no objeto 3D a ser 

rastreado (modelo), podendo ser utilizado para esta finalidade algum software comercial como 

o RealViz MatchMover ou o Autodesk Image Modeler 2009, no caso de cenas reais. Caso se 

deseje tratar cenas sintéticas, pode-se usar o algoritmo de Facet-ID (Vacchetti, V. Lepetit, & P. 

Fua, 2004b) para calcular a reprojeção. 

O algoritmo Facet-ID é definido como a geração de uma identificação única para cada 

faceta do objeto. A partir disto, a descoberta de cada ponto 3D correspondente a cada ponto 

2D ocorre segundo o pipeline: gera-se uma cor única (identificador) para cada faceta do 

objeto; projeta-se o objeto utilizando a pose conhecida; amostra-se o ponto 2D na imagem 
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gerada; traça-se um raio a partir da câmera através do ponto em questão e encontra-se a 

interseção com a faceta correspondente do modelo. O diagrama esquemático do algoritmo 

Facet-ID pode ser visto na Figura 4-3. 

 

Figura 4-3 Algoritmo Facet-ID: cada faceta do objeto possui uma cor única e, a partir da 
amostragem do ponto 2D (vermelho), pode-se encontrar o ponto 3D correspondente 
(vermelho) através do raio gerado a partir da câmera        ) e sua interseção com a faceta 
correspondente. 

Considerando as facetas como sendo triângulos, o raio pode ser calculado facilmente 

através do centro da câmera          e do ponto 2D           pois o centro da câmera 

     (origem do raio  ) é dado por 

            , (13) 

e a direção do raio   é dada por 

           . (14) 

Para realizar o rastreamento através da informação espacial, apenas alguns Keyframes 

precisam ser extraídos da cena. Segundo (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2003) 

aproximadamente 5 keyframes são necessários para rastrear um objeto poligonal num fundo 

não muito poluído (ver Figura 4-4). 
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Figura 4-4 Apenas alguns keyframes são necessários para realizar o rastreamento. Figura 
extraída de (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004b). 

4.2.2 Escolha de Keyframe mais Próximo 

Para realizar o correto rastreamento da cena na técnica Spatial IPB é necessário selecionar o 

keyframe que está mais próximo do quadro atual (quadro a ser rastreado). Esta descoberta se 

faz fundamental devido à necessidade de relacionar informações do keyframe com o quadro 

atual para recuperação da pose. Uma vez que a pose do quadro atual ainda não foi estimada, é 

possível utilizar o keyframe que mais se aproxima do quadro anterior da sequência (como o 

movimento é suave, o quadro anterior funciona como uma boa estimativa do quadro atual, 

uma característica inerente às técnicas recursivas). 

Para realizar a escolha do keyframe mais próximo, duas são as alternativas: a utilização 

da análise do histograma ou a utilização da distância de Mahalanobis entre as poses. Ambas as 

técnicas serão detalhadas a seguir. 

4.2.2.1 Histograma 

A utilização do histograma para selecionar o keyframe mais próximo se baseia no algoritmo do 

Facet-ID. Esta abordagem, definida em (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2003) compara o 

histograma gerado pela projeção de um modelo após a coloração do mesmo pelo Facet-ID. O 

que ocorre neste caso é a construção de um histograma que conta quantos pixels projetados 

são de cada faceta do objeto, já que cada faceta possui uma cor única. Através de uma 

comparação simples entre os histogramas, é possível definir o keyframe que mais se aproxima 
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do quadro anterior (boa estimativa do quadro atual), já que a comparação é feita comparando 

o quadro anterior com todos os keyframes. 

É importante observar a coerência do método do histograma para escolha do 

keyframe. Uma vez que cada faceta possui sua própria cor única, a contagem dos pixels revela 

quanto de cada faceta do objeto está visível em determinada pose. Já que poses mais 

próximas tendem a revelar e esconder as mesmas facetas em ambas as cenas, a contagem 

nada mais é do que uma análise do quão parecida é a posição da câmera em cada cena através 

de informação geométrica (ver Figura 4-5).  

 

Figura 4-5 Histogramas gerados a partir de diferentes poses do mesmo objeto. É importante 
notar a semelhança entre os histogramas de poses mais próximas (I e II) e sua diferença para 
o histograma (III). Figura extraída de (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2003). 

4.2.2.2 Distância de Mahalanobis 

Já que para escolher o keyframe mais próximo é utilizada a pose do quadro anterior, uma 

possível abordagem é a utilização da distância de Mahalanobis entre as poses. A distância de 

Mahalanobis é um método de comparação estatística bastante utilizado na literatura para 

medir grandezas vetoriais ponderadas. Tal abordagem se prevalece da covariância das 

dimensões dos vetores para realizar uma comparação embasada na diferença entre cada 

dimensão, ponderada pela variância do conjunto amostrado. A distância de Mahalanobis entre 

dois vetores (neste caso dois vetores de pose com 6 dimensões, conforme seção 2.1) é dada 

por: 

                           
             , (15) 

  I   II  III 
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onde      e    são vetores que representam uma pose cada (   representa um Keyframe e 

     representa o quadro anterior) e   é a matriz de covariância de dimensão     dada por: 

   
 

   
                 
   ,  (16) 

para o conjunto                   das poses dos Keyframes com média   .  

Para realizar a escolha, basta utilizar a distância de Mahalanobis entre a pose do 

quadro anterior e todos os keyframes do conjunto      , escolhendo o keyframe com a 

menor distância para o quadro anterior. 

Utilizando esta abordagem é possível realizar a escolha do keyframe de forma bastante 

rápida já que computacionalmente o custo depende apenas do cálculo de uma matriz de 

covariância única para todos os keyframes e algumas multiplicações de matrizes para cada 

keyframe. Apesar de mais rápida que a abordagem baseada em histograma e de ser invariante 

a escala, a utilização da distância de Mahalanobis não leva em consideração o modelo (aspecto 

geométrico), utilizando apenas um quesito algébrico na escolha do keyframe mais próximo, 

podendo levar a pequenas incoerências na escolha em quadros intermediários a pares de 

keyframes.  

4.2.3 Cálculo de Keyframe Intermediário 

As poses do keyframe escolhido e do quadro atual podem não estar próximas o suficiente para 

que a etapa de casamento dos pontos de interesse (seção 4.2.1) possa ser realizada. Graças a 

isto, um keyframe sintético (chamado keyframe intermediário), com uma pose mais próxima 

do quadro atual, é gerado a partir do keyframe escolhido. Para realizar tal transformação, um 

patch em torno de cada ponto de interesse do keyframe é transferido para o keyframe 

intermediário através da aplicação de uma homografia (Hartley & Zisserman, 2004). Dada uma 

estimativa da matriz de projeção atual              (dada pelo quadro anterior), um 

keyframe com matriz de projeção conhecida          (dada pelo keyframe escolhido) e um 

plano   aproximado pelo patch pertencente à superfície do objeto com normal     e distância à 

origem   conhecidos, a homografia   é escrita como 

              
 
       , (17) 

com 
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  ;          

         ;     
        ;  

      
        . (18) 

A homografia calculada   é então utilizada para transformar os pontos   

pertencentes ao patch em torno de    (ponto do keyframe) para os pontos    do keyframe 

intermediário de forma que      , como pode ser visto na Figura 4-6. 

 

Figura 4-6 Keyframe intermediário (direita) gerado a partir da homografia   aplicada a 
patches do keyframe mais próximo (esquerda). Figura extraída de (Vacchetti, V. Lepetit, & P. 
Fua, 2004b) 

4.2.4 Extração de Características 

As características utilizadas para realizar o rastreamento são geralmente responsáveis por 

determinar o nome da técnica de rastreamento. No caso do rastreamento Interest Point Based 

(baseado em pontos de interesse), a informação extraída e utilizada são os pontos de 

interesse, informações provenientes da textura da imagem, caracterizadas nesta dissertação 

através do detector de cantos de Harris (Harris & Stephens, 1988). 

O detector de cantos de Harris extrai a informação de canto considerando 

características importantes a um detector que vai ser utilizado como extrator de pontos de 

interesse (V. Lepetit & P. Fua, 2005): utilizar pontos que diferem de seus vizinhos imediatos, a 

área em torno do ponto deve ser texturizada para facilitar o casamento e é importante evitar 

pontos de padrões repetitivos para minimizar casamentos errôneos. Para implementar estas 

características, o detector de cantos de Harris utiliza uma abordagem baseada em auto-

correlação, definida pelos próprios autores a partir da aplicação de uma matriz de autovalores 

da imagem. 

A extração de características do algoritmo retorna uma lista de pontos 2D 

correspondentes aos pontos extraídos da imagem (ver Figura 4-7). Tais pontos são utilizados 
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na etapa seguinte do pipeline sendo relacionados com pontos 2D extraídos da imagem do 

keyframe intermediário (automaticamente obtidos a partir da aplicação da homografia aos 

pontos do keyframe mais próximo). 

 

Figura 4-7 Pontos de interesse extraídos (direita) de quadro a ser rastreado (esquerda) 
através da utilização do detector de cantos de Harris.  

4.2.5 Casamento de Características 

Uma vez extraídas as características do quadro atual (quadro a ser rastreado) e do keyframe 

intermediário (realizado já na criação do keyframe intermediário), faz-se necessário realizar o 

casamento das características para permitir o correto cálculo da pose da câmera. Para realizar 

o casamento, é possível utilizar a técnica proposta por (Zhang, Deriche, Faugeras, & Luong, 

1995). Nesta técnica, o nível de similaridade de um ponto de interesse           da imagem 

   e um ponto de interesse           da imagem    é determinado por seu NCC (normalized 

cross correlation), que é dado por 

 
           

                              
    

 
    

                                 
    

 
    

 
(19) 

De forma esquemática, pode-se observar o NCC como uma técnica que analisa a área 

(patch) na qual o pixel se encontra (de tamanho      ) com relação a área da imagem 

correspondente candidata para decidir se o casamento é válido.  

Supondo   o conjunto de pixels extraídos pelo detector de Harris na imagem    e    o 

conjunto de pixels extraídos na imagem   , o algoritmo busca para um pixel     qual o pixel 

  do conjunto   que possui menor NCC com relação ao pixel  . Isto é feito para todos os pixels 

da imagem    (busca no sentido      ) dando origem aos pares 
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                       . Em seguida, a mesma busca é feita no sentido oposto (     ) 

gerando o conjunto                         . Após geração de ambos os conjuntos 

(possíveis casamentos), é feita uma análise para saber que pixels são pares válidos (pares são 

considerados válidos quando o par da busca no sentido       é o mesmo do sentido      ). 

No exemplo dado, o par       pode ser considerado um casamento válido, pois          e 

        . A análise esquemática pode ser vista na Figura 4-8. 

 

Figura 4-8 Casamento de características. Pontos casados são considerados v álidos quando 
mesmo casamento ocorre tanto no sentido       quanto no sentido      . No exemplo, o 
único casamento válido é o par      . 

4.2.6 Cálculo de Pose 

Uma vez encontradas as correspondências entre os pontos extraídos do quadro atual e do 

keyframe intermediário (correspondências 2D) é possível realizar o efetivo cálculo da pose 

do quadro atual a partir da minimização do erro de reprojeção (ver seção 2.2.2.). Como os 

pontos 3D correspondentes aos pontos 2D extraídos do keyframe intermediário são 

conhecidos, após relacioná-los com os pontos 2D do quadro atual, pode-se utilizar os 

pontos 3D do keyframe intermediário para achar a pose que melhor casa os pontos 3D do 

keyframe intermediário com os pontos 2D do quadro atual. Um diagrama da solução 

utilizada pode ser visto na Figura 4-9. 
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Figura 4-9 Cálculo de pose do quadro atual (  ) realizado a partir do casamento de 
características do quadro atual com o Keyframe intermediário.  

Além de se utilizar do algoritmo não-linear Levemberg-Marquardt para realizar a 

minimização, a técnica Spatial IPB realiza a minimização com o auxilio do M-estimador de 

Tukey, como descrito na seção 2.2.3, de forma a diminuir a influência de correspondências 

espúrias (outliers), levando a equação: 

 
        

      
     

          
             

 
    , 

(20) 

onde os pontos 3D do keyframe intermediário (  ) são relacionados com os pontos 2D do 

quadro atual      através da pose a ser calculada (       ) sendo ponderados pela 

função de Tukey. Como se trata de uma técnica que precisa de uma estimativa inicial, 

pode-se utilizar a pose do quadro anterior e iterativamente refiná-la para descobrir a pose 

atual. 

4.2.7 Atualização do Quadro Atual 

Após finalizado o cálculo de pose, é possível realizar o aumento da cena em questão para 

exibir o resultado ao usuário através de técnicas de renderização (um dos pilares de RA não 

abordados neste trabalho – observar (Duh & Billinghurst, 2008)). Apesar disto, ainda se faz 

necessária a atualização das informações do quadro atual a partir da pose calculada para 

utilização como entrada do próximo quadro a ser rastreado. 

A atualização do quadro atual utiliza a abordagem do facet-ID, já discutida na seção 

4.2.1, através da aplicação da pose conhecida aos pontos 2D extraídos como forma de obter os 
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pontos 3D do modelo correspondentes. Desta forma, o pipeline se encerra para o quadro em 

questão deixando o sistema pronto para o novo quadro a ser rastreado. 

4.3 Temporal IPB 

O Temporal IPB pode ser visto como uma simplificação do pipeline do Spatial IPB através do 

descarte e não utilização da informação offline oriunda dos keyframes. Em contrapartida a 

informação temporal, proveniente do quadro anterior é utilizada integralmente. Tal 

abordagem torna a técnica Temporal IPB menos intensa computacionalmente e ao contrário 

da técnica Spatial IPB que sofre de jitter e evita drift, a técnica Temporal IPB sofre de drift 

graças a não utilização dos keyframes e evita o jitter graças a utilização do quadro anterior. O 

pipeline da técnica Temporal IPB pode ser visto na Figura 4-10. 

Uma vez observado o pipeline da variação Temporal IPB é importante destacar as 

diferenças básicas com relação à Spatial IPB. A etapa offline de geração de keyframes deixa de 

existir, simplificando a inicialização do sistema mas não impactando no desempenho por fazer 

parte da inicialização. Já as etapas de escolha do keyframe mais próximo e geração do 

keyframe intermediário passam a ser substituídas pela extração de características do quadro 

anterior que já foi previamente efetuada já que o quadro anterior era o quadro atual na 

iteração anterior. Já a extração de características do quadro anterior continua existindo. 

 Uma etapa importante que sofre leves mudanças é o cálculo da pose. Apesar de 

utilizar a mesma base discutida na seção 2.2.2, sendo realizada a partir da minimização do erro 

de reprojeção, a entrada da etapa é modificada, substituindo a informação offline pela online. 

Desta forma as correspondências utilizadas passam a ser as do quadro anterior e não do 

keyframe mais próximo.  Esta substituição define tanto o nome desta variação da técnica IPB 

quanto a ocorrência de drift. 
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Figura 4-10 Rastreamento utilizando Temporal IPB. Primeiramente são extraídas as 
características do quadro atual (passo 1) para serem casadas com as características do 
quadro anterior (passo 2, já extraídas no processamento do quadro anterior). Em seguida é 
feito o casamento das características do quadro anterior com o quadro atual (passo 3) para 
ser utilizado no cálculo de pose (passo 5). Após a pose calculada é feita a exibição da 
aplicação de RA para o usuário (passo 6) e em seguida  é feita a atualização do quadro atual 
para utilização no próximo quadro como quadro anterior (passo 7).  

 Assim como a Spatial IPB, é necessária uma atualização das informações do quadro 

atual mesmo após o rastreamento realizado, para que o quadro atual possa ser utilizado como 

quadro anterior na próxima iteração e todo o ciclo seja repetido, através da utilização do 

Facet-ID para descoberta das correspondências entre os pontos 2D extraídos pelo detector de 

Harris e os pontos 3D do modelo. 

4.4 Spatial Temporal IPB 

Com o objetivo de evitar tanto jitter quanto drift, é proposto em (Vacchetti, V. Lepetit, & P. 

Fua, 2004b) uma abordagem mista, através da utilização tanto da informação do quadro 

anterior quanto dos keyframes. Tal abordagem, chamada Spatial Temporal IPB evita o jitter e o 
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drift combinando as informações obtidas online e offline no cálculo de pose. 

O pipeline da variação Spatial Temporal IPB é descrito na Figura 4-11. É importante 

notar a complementação entre as informações oriundas do quadro anterior e dos keyframes 

através da criação das duas listas de correspondências utilizadas como entrada para o cálculo 

da pose. Ao contrário do que se imagina num primeiro momento, as informações temporal 

(online) e espacial (offline) não são trivialmente complementares, mas podem ser utilizadas de 

forma combinada com eficiência, conforme descrito na seção seguinte. 

 

Figura 4-11 Pipeline da técnica Spatial Temporal IPB. Inicialmente são extraídas as 
características tanto do quadro atual (passo 1) quanto do quadro anterior (passo 2 pré -
computado). Em seguida, é realizada a escolha do keyframe mais próximo (passo 3) para 
utilização na geração do keyframe intermediário (passo 4). Terminadas as extrações de 
características e a geração do keyframe intermediário, é feito o cálculo das correspondências 
do quadro atual com o quadro anterior (passo 5) e com o keyframe intermediário (passo 6). 
Em seguida, é feito o cálculo de pose (passo 7), mais complexo e dependente de uma série 
de processamentos adicionais se comparado com as variações preliminares da técnica. 
Finalmente, é realizado o aumento da cena (passo 8) e a atualização das informações do 
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quadro atual (passo 9) para utilização no próximo quadro da cena.  

4.4.1 Cálculo de Pose 

Na maioria dos casos, somar duas fontes de características leva a uma degradação do 

resultado do rastreamento ao invés de melhorá-lo, segundo (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 

2004a). Desta forma, para utilização de múltiplas fontes (keyframe intermediário e quadro 

anterior), se faz necessária uma combinação das fontes como proposto por (Vacchetti, V. 

Lepetit, & P. Fua, 2004b). 

A combinação das informações de textura extraídas do quadro anterior e do keyframe 

intermediário se dá também pela observação de pontos em comum a ambos os casamentos. 

Pontos extraídos do keyframe intermediário que podem ser correspondidos com o quadro 

anterior complementam a formação de uma base de dados mais confiável para o cálculo de 

pose. 

O cálculo de pose utilizando as informações do quadro anterior e do keyframe 

intermediário se dá minimizando a equação: 

 
        

      
      

               
 

  , (21) 

onde: 

 
     

      
    

          
                  

 
   , 

 

(22) 

             
                  

                              . (23) 

As equações    e      originam, respectivamente, keyframe intermediário e quadro 

anterior e os elementos    são representantes dos pontos em comum do quadro anterior e do 

keyframe intermediário numa análise dependente da homografia   induzida pela faceta do 

modelo que contém o ponto i, ver (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004b). 

4.4.1.1 IPB + RANSAC 

Para tentar minimizar a influência dos outliers e melhorar a eficiência da técnica, pode-se 

utilizar a abordagem de RANSAC, como descrito na seção 2.2.3.1, gerando várias poses através 

da aplicação do cálculo a vários subconjuntos (amostras) do conjunto principal de residuais 
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(diferença entre pontos 3D reprojetados e pontos 2D extraídos). Tais subconjuntos, gerados de 

forma aleatória (amostragem), são responsáveis por realizar o cálculo da pose de forma 

independente e o melhor subconjunto tem sua pose escolhida como pose correta. A utilização 

de subconjuntos, apesar de acrescentar computações, acaba sugerindo melhor desempenho 

devido a rápida convergência em decorrência do baixo número de residuais. 

4.5 IPB + Filtro de Partículas 

Abordagens estatísticas são comumente utilizadas em associação com técnicas de 

rastreamento para incrementar sua robustez e facilitar a recuperação de falhas. A abordagem 

de filtro de partículas, assim como descrito na seção 2.3.1, se baseia em representar a função 

de densidade de probabilidade (fdp) posteriori            do estado    no quadro atual 

(estado atual  ) a partir de um conjunto finito    
    

  
      

 de   amostras (partículas) em que 

cada partícula   
  está diretamente associada a um peso   

 . De forma resumida, o filtro de 

partículas se propõe a encontrar a pose do novo quadro do sistema (quadro atual) a partir de 

medidas ruidosas (partículas) oriundas de quadros anteriores e seu pipeline pode ser 

observado na Figura 4-12. 
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Figura 4-12 Rastreamento utilizando IPB + Filtro de Partículas. O conjunto inicial de 

partículas      
  

 

 
 
      

 é expandido para geração do conjunto     
   

 

 
 
      

(passo 1). Em 

seguida é feita a extração das características e geração do mapa de distâncias  do quadro 
atual (passo 2). Utiliza-se o mapa de distâncias para calcular a verossimilhança das partículas 
e ordenar o conjunto (passo 3). O subconjunto das melhores partículas é utilizado para 
sofrer otimização utilizando o Temporal IPB (passo 4). A verossimilhança das novas partículas 

   
   

 

     
       

 é calculada e os conjuntos são combinados (passo 5). É feita a normalização 

das partículas (passo 6) já que a verossimilhança dos dois conjuntos obedecem a funções 
diferentes (as novas partículas obedecem a uma função   e o conjunto total obedece a 

função  ). Em seguida é feito o cálculo de pose ponderado pelos pesos    
    

     
     

          

a partir das partículas    
    

     
     

         . Finalmente é realizada a reamostragem para 

manutenção das melhores partículas.  
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4.5.1 Partículas 

A unidade básica para a utilização do framework estatístico de FP, como discutido na seção 

2.3.1, é a definição do que são as partículas do sistema a ser tratado. Uma vez que a técnica de 

rastreamento foca na recuperação das informações de câmera, é natural que as partículas 

sejam formadas por tais informações. Para utilização integrada ao IPB, é proposta a 

representação da partícula pela pose da câmera, definida na seção 2.1 por um vetor de seis 

dimensões, no qual as três primeiras correspondem à rotação na representação de Rodrigues 

e as três últimas correspondem à translação. 

 Por se tratar de uma técnica recursiva, a pose do primeiro quadro é conhecida. Desta 

forma, é a partir dele que o conjunto de partículas inicial é gerado aplicando-se a mesma 

abordagem utilizada na fase de expansão das partículas, discutida na seção 4.5.2, dando 

origem ao conjunto inicial      
    

  
      

 no qual   
      para todas as partículas.  

 

Figura 4-13 Partículas geradas aleatoriamente (tons de amarelo) sobrepostas à pose correta 
do primeiro quadro da cena (ciano) durante a inicialização do sistema.  

4.5.2 Expansão das Partículas 

Como descrito na seção 2.3.1, as técnicas que utilizam o framework estatístico de FP, 

necessitam de um modelo estatístico dinâmico, de forma a realizar a expansão das partículas 

do sistema      
  

 

 
 
      

 provenientes do quadro anterior rastreado representadas como a 

tupla (partícula, peso) em que cada partícula nesta etapa possui o mesmo peso 
 

 
. O modelo 

estatístico utilizado nesta dissertação é a expansão a partir de ruído gaussiano, aplicado 
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diretamente em cada dimensão das partículas anteriores (a pose é um vetor de seis 

dimensões) gerando o novo conjunto de partículas     
  

 

 
 
      

. O ruído gaussiano é aplicado 

através da representação matricial pela equação: 

    
        

 , (24) 

onde M é uma matrix     anti-simétrica da forma: 

            
 
                , (25) 

na qual    é uma base de coordenadas exponenciais de      . 

 Também é válido observar que por se tratar de uma transformação formada a partir 

de coordenadas exponenciais, ela só é capaz de representar fielmente rotações de poucos 

graus, levando à conclusão de que a expansão das partículas leva o conjunto de partículas a 

um conjunto de partículas próximas das originais (em torno das partículas originais). 

4.5.3 Análise das Partículas (Cálculo de Verossimilhança) 

Após obtido o conjunto ampliado de partículas, é preciso mensurar o quão boa é cada 

partícula do conjunto     
  

 

 
 
      

 através do cálculo de verossimilhança. É neste passo do 

processo que o conjunto de partículas é reduzido para que o desempenho atinja níveis 

aceitáveis, já que a quantidade de partículas é fator determinante desta métrica (apesar do 

tratamento das partículas ser facilmente paralelizável) e para que sejam utilizadas no restante 

do pipeline as melhores partículas (organizando o conjunto da maior verossimilhança para a 

menor). 

 A partir do cálculo de verossimilhança proposto por (Teuliere, Eric Marchand, & Eck, 

2010), foi proposta nesta dissertação uma adaptação para sua utilização com informações 

(características) provenientes de textura sob a forma de pontos de interesse. Enquanto em 

(Teuliere, Eric Marchand, & Eck, 2010) a verossimilhança é oriunda da distância dos pontos 

projetados à informação de aresta, a técnica proposta nesta dissertação se utiliza da distância 

de pontos projetados do modelo aos pontos extraídos do detector de cantos de Harris 

(informação de textura). 

Inicialmente, após a extração de características do quadro atual, é feita a geração de 

um mapa de distâncias. Este mapa de distâncias corresponde a uma imagem de mesmo 
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tamanho da imagem do quadro atual na qual cada pixel possui como valor a menor distância, a 

partir do pixel em questão, para qualquer ponto de interesse extraído pelo detector de Harris. 

Um esquema da geração do mapa de distâncias pode ser observado na Figura 4-14 e um mapa 

de distâncias gerado a partir de uma imagem rastreada pode ser observado na Figura 4-15. 

 

Figura 4-14 Esquema de cálculo do mapa de distâncias de valores inteiros (direita) para uma 
tabela sintética (esquerda). Cada pixel do mapa de distâncias recebe o valor de sua distância 
ao ponto de interesse mais próximo. 

 

Figura 4-15 Mapa de distâncias com precisão de ponto flutuante (direita) gerado a partir de 
características extraídas (centro) do quadro atual (esquerda). No mapa de distâncias (direita) 
pontos mais escuros correspondem a pontos mais próximos de pontos de interesse e pontos 
mais claros correspondem a pontos mais afastados.  

 Uma vez criado o mapa de distâncias do quadro atual pode-se utilizar esta informação 

para calcular a verossimilhança de todas as partículas com a vantagem de que o mapa de 

distâncias só é computado uma vez a cada quadro rastreado deixando a computação da 

verossimilhança muito rápida. Para calcular a verossimilhança de uma partícula, é utilizada 

uma abordagem baseada no somatório das distâncias das projeções dos pontos 3D extraídos 

do modelo em cada partícula às características extraídas do quadro atual, utilizando para isto o 

mapa de distâncias. A distância média dos pontos relacionados é dada por: 

      
 

 
   
 
    , (26) 

onde    é a distância do ponto         ao ponto extraído mais próximo calculado através da 
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amostragem no mapa de distâncias da posição      . 

Após o cálculo das distâncias de todos os pontos, a verossimilhança da partícula é dada 

por:  

 
               

             

 
 
            

             
   (27) 

 Quanto maior a verossimilhança melhor a partícula será, ou seja, mais parecida com a 

pose correta do quadro atual esta partícula é, e devido a isto a lista de partículas é ordenada 

de forma decrescente com respeito à verossimilhança para simplificar a utilização na próxima 

etapa.  

4.5.4 Otimização das Melhores Partículas 

Após a obtenção do conjunto de partículas ordenado por verossimilhança (qualidade das 

partículas), é realizada a otimização das melhores partículas (só é aplicada a otimização a um 

subconjunto de partículas devido ao custo computacional) de modo a aperfeiçoar as partículas 

antes de sua utilização no cálculo de pose. Para tanto, é utilizada a técnica de rastreamento 

associada ao FP e, neste caso, poderia ser utilizado qualquer rastreador como o Temporal IPB, 

Spatial IPB ou mesmo Spatial Temporal IPB. 

Nesta dissertação optou-se pela utilização da técnica Temporal IPB para associação 

com o FP devido a seu tempo de processamento menor que as outras variações do IPB e sua 

simplicidade. Já que a computação da otimização é realizada para várias partículas, é de 

extrema importância acelerar sua computação ao máximo para permitir técnicas de tempo-

real, requisito essencial para MAR. Outro ponto importante é a possível ocorrência de jitter 

devido a utilização do Temporal IPB que pode ser minimizado tanto pela informação espacial 

oriunda dos keyframes quanto pela informação espacial oriunda de outras fontes de 

características como as arestas (Teuliere, Eric Marchand, & Eck, 2010), levando a possibilidade 

de se trabalhar com técnicas híbridas (Vacchetti, V. Lepetit, & P. Fua, 2004a). 

4.5.5 Normalização do Conjunto de Partículas (Atualização dos Pesos) 

Uma vez otimizadas as melhores partículas, é novamente realizada a análise das partículas 

através do cálculo de verossimilhança das novas partículas (otimizadas). Em seguida, a etapa 

de normalização é iniciada, uma vez que o conjunto de partículas otimizadas (    
  

       ) não 
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obedece a mesma distribuição de probabilidades que o conjunto inicial    
  
      

 segundo a 

importance sampling theory (Arulampalam, Maskell, Gordon, & Clapp, 2002). O novo conjunto 

total    
  
           formado pela junção do conjunto inicial com o conjunto das partículas 

otimizadas é corrigido a partir de um termo de normalização aplicado aos pesos das partículas 

da forma     onde   é originado do conjunto inicial (função definida pelo conjunto original de 

partículas) e   é originado do conjunto total (função definida pelo conjunto total de 

partículas). 

Como definido na teoria de FP, as funções        e        são dadas por misturas de 

gaussianas da forma: 

        
 

 
     

        
 
  , (28) 

 

        
 

    
 
 

 
     

        

 

 

 
 

  
      

        

  

 

   (29) 

onde   
     

  
      

 ,     
      

  
        e    é qualquer partícula analisada pertencente ao 

conjunto    
  
      

 ou ao conjunto     
  

       . 

4.5.6 Cálculo de Pose 

Uma vez encontrados os novos pesos  
      

      
              das partículas do 

sistema, o cálculo de pose se origina da média ponderada das partículas do sistema. 

 Já que a operação de adição no conjunto de rotações       não é uma operação 

binária, calcular a média de uma série de rotações não é tão simples quanto calcular a média 

das translações (média simples dada por uma média aritmética:       
 

 
   
 
   ). Para 

tanto, é necessário utilizar uma aproximação para calcular a rotação média do conjunto    a 

partir da média aritmética das rotações   . 

 Dado um conjunto de partículas    
    

  
      

, onde cada partícula possui uma pose   
  

e é formada por uma rotação    e uma translação   , a média aritmética das rotações    pode 

ser calculada como    
 

 
   
 
   . O problema reside no fato de que a nova rotação calculada 

(  ) não é necessariamente uma rotação. Para garantir que a matriz resultante seja de fato 
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uma rotação, é feita a decomposição em valores singulares (SVD) da média aritmética 

calculada    e é extraído o termo  , correspondente aos autovalores do sistema representado 

pela rotação   . Observando em detalhes isto significa que a decomposição de    resulta em 

   , que é utilizada na composição da rotação média    da forma: 

 
    

                  

                    
  (30) 

 

onde                 

4.5.7 Reamostragem 

Com o objetivo de minimizar a ocorrência de degeneração do FP (partículas de baixo peso 

serem acumuladas e usadas ao longo dos quadros rastreados) é realizada a etapa de 

reamostragem. Uma das formas mais comuns de realizar a reamostragem é utilizando a 

redistribuição das partículas de acordo com seu peso (Arulampalam, Maskell, Gordon, & Clapp, 

2002), aumentando a importância de partículas de maior peso e diminuindo das partículas de 

menor peso, como pode ser visto na Figura 4-16. 

 

Figura 4-16 Antes (a) e depois (b) da reamostragem. Após a reamostragem, o conjunto de 
partículas possui maior representatividade das melhores partículas.  
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5 Resultados 

“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer 

nada, não existirão resultados.” – Mohandas Karamchand Gandhi. 

ste capítulo descreve os resultados obtidos nas implementações realizadas nesta 

dissertação. Foram realizadas implementações das técnicas Temporal IPB, Spatial IPB, 

Spatial Temporal IPB, IPB + Filtro de Partículas e uma ferramenta para visualização de 

partículas. Comparações de precisão e desempenho foram realizadas através de análises 

visuais, gráficas e numéricas das técnicas de rastreamento para indicar o caminho a seguir e 

uma avaliação acerca da função de verossimilhança a partir de informações de textura 

também foi realizada para sua validação. Cabe ressaltar que uma análise comparativa das 

técnicas através da avaliação de seus pontos fortes e fracos pode ser observada no capítulo 

seguinte (Conclusões). 

5.1 Ferramentas e Métodos 

As técnicas implementadas nesta dissertação foram avaliadas com respeito à taxas de 

execução e métricas de precisão. O tempo de execução é de extrema importância na avaliação 

de técnicas de RA porque se a fatia de tempo utilizada para realizar a estimativa da pose for 

pequena, o tempo restante pode ser utilizado para outras tarefas como exibição ou interação 

com usuário. Assim como a taxa de execução, a precisão também é uma métrica indispensável 

já que é responsável por avaliar a qualidade do rastreamento da pose ao longo da sequência, 

impactando diretamente em quão bom o aumento da cena será. 

O computador utilizado para realizar os testes possui um processador Intel Core Duo 

2.39 GHz, 2 GB de RAM, uma placa gráfica NVIDIA GeForce 7900 GTX com 512 MB de memória 

e resolução da tela de 1024x1024. A webcam utilizada na cena real foi a A4Tech ViewCam PK-

635, com resolução de 320x240 pixels e uma taxa de 30 quadros por segundo. O sistema 

operacional presente no computador utilizado nos testes foi o Microsoft Windows 7 

Professional Edition. A interface de desenvolvimento (IDE) utilizada foi o Microsoft Visual 
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Studio .NET 2010 Professional Edition. 

Para realizar as implementações foi utilizada a linguagem de programação C++ e a 

ferramenta Matlab. A decisão pela utilização de C++ se deve à diversidade de bibliotecas de 

visão computacional e computação gráfica disponíveis (VxL, OpenCV, Visp, CGAL, OpenGL, 

Direct 3D, entre outras) e, principalmente, as restrições de desempenho existentes no 

desenvolvimento de aplicações de MAR. Já a ferramenta Matlab foi utilizada principalmente 

para verificações de resultados, análises estatísticas e visuais devido a simplicidade de trabalho 

com elementos matriciais, vetoriais e gráficos qualitativos. 

As técnicas Spatial IPB, Temporal IPB, Spatial Temporal IPB e IPB + Filtro de Partículas 

foram implementadas utilizando a VxL, biblioteca de visão computacional que permite de 

forma simples a utilização de estruturas matriciais, vetores, operações matemáticas, 

geometria e estatística. Algoritmos como SVD, Levenberg-Marquardt, aplicação de M-

Estimadores, cálculo de distribuição normal, entre outros, também possuem implementação 

na VxL. Detalhes acerca da organização e uso da VxL podem ser encontrados em (“VxL,” 2010). 

Para visualização dos resultados em tempo real e acelerar diversos algoritmos como a 

geração do mapa de distâncias ou o Facet-ID, foi utilizada a biblioteca gráfica OpenGL em 

conjunto com a VxL. Na visualização, foram sobrepostos modelos aramados dos modelos 

rastreados para validar o rastreamento em todas as técnicas implementadas nesta dissertação. 

Foram duas as sequências geradas para os testes de rastreamento: uma sequência 

sintética de um cubo texturizado composta de 250 quadros, conforme a Figura 5-1; e uma 

sequência real de uma caixa de café com 400 quadros, exibida na Figura 5-2. A importância da 

sequência sintética para os testes é a existência de um movimento precisamente conhecido 

que facilita a comparação de resultados, enquanto que na sequência real são observados os 

problemas provenientes do movimento e das imagens ruidosas capturadas pela câmera 

utilizada. 
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Figura 5-1 Imagens de 25 quadros amostrados da sequência de 250 quadros sintéticos 
utilizados para o rastreamento (resolução 320x240 pixels). 

 

Figura 5-2 Imagens de 25 quadros amostrados da sequência de 400 quadros reais utilizados 
para o rastreamento (resolução 320x240 pixels). 
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5.2 Rastreamento Utilizando Spatial IPB 

A técnica Spatial IPB foi avaliada usando dados sintéticos e reais. A Figura 5-3 mostra alguns 

resultados de estimação de pose para a sequência sintética “cubo” e a sequência real “caixa de 

café”. Na sequência do cubo, 11 quadros-chave foram usados, enquanto que na sequência da 

caixa de café foram utilizados 8. Em ambos os casos, os objetos foram aumentados com seu 

modelo aramado, de forma a mostrar se os resultados do rastreamento são visualmente 

aceitáveis. 

 

 

Figura 5-3 Resultados de rastreamento do Spatial IPB para uma sequência sintética (linha 
superior) e uma sequência real (linha inferior). 

 A Tabela 5-1 apresenta o tempo médio requerido em cada etapa do algoritmo de 

rastreamento usando ambas as sequências mencionadas acima como entrada. O método de 

escolha de quadro-chave Mahalanobis foi mais rápido que o de histograma. Considerando o 

pior caso para a escolha do quadro-chave (histograma), os tempos médios gastos para rastrear 

um quadro foram 50 ms para a sequência do cubo (resultando em uma taxa de 20 fps) e 90 ms 

para a sequência da caixa de café (resultando em uma taxa de 11 fps). A Figura 5-4 mostra os 

tempos totais gastos para rastrear cada um dos primeiros 250 quadros de ambas as 

sequências. A taxa de quadros obtida é adequada para aplicações de RA. Entretanto, algumas 

otimizações podem ainda ser feitas, especialmente relativas à extração e ao casamento de 

características, que é a etapa que se mostrou como o gargalo da técnica. 



 

 
 
 

  

65 REALIDADE AUMENTADA SEM MARCADORES A PARTIR DE RASTREAMENTO BASEADO EM TEXTURA 

Tabela 5-1 Comparação dos tempos e números de casamento s relativos ao algoritmo de 
rastreamento Spatial IPB. 

 Cubo Caixa de café 

Tempo (ms) 

Escolha do 
keyframe 

Mahalanobis 0.46 0.46 

Histograma 2.11 1.66 

Geração do keyframe intermediário 2.60 4.46 

Extração e casamento de 
características 

43.18 79.54 

Cálculo de pose 2.20 3.45 

Número de casamentos 52 96 
 

 

Figura 5-4 Tempo total de computação do Spatial IPB para cada um dos primeiros 250 
quadros das sequências sintética e real. 

 O erro de rastreamento relativo à sequência sintética do cubo é apresentado na Figura 

5-5. A distância entre o objeto rastreado e a câmera variou entre 200 e 600 mm. O lado do 

cubo mede 100 mm. Diferentes métodos de escolha do quadro-chave foram usados. Os erros 

médios foram 2.80 mm ao usar Mahalanobis e 3.44 mm ao usar histograma. O erro de 

rastreamento do histograma apresentou alguns picos que influenciaram o erro médio total, 

mas se mostrou mais estável que o Mahalanobis ao longo da sequência. 
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Figura 5-5 Precisão da estimação do Spatial IPB relativa à sequência do cubo sintético.  

 A Figura 5-6 mostra resultados da precisão de rastreamento relativa à sequência real 

da caixa de café considerando ambos os métodos de escolha do quadro-chave. As posições da 

câmera calculadas pelo algoritmo de rastreamento no eixo   são comparadas com a verdade 

absoluta provida pelos quadros-chave. Ao usar o método de histograma, as poses calculadas 

pelo rastreador seguiram os quadros-chave ao longo da sequência, enquanto que usar o 

método de Mahalanobis resultou em uma falha de rastreamento perto do quadro 70 devido a 

instabilidade das escolhas. 

 

Figura 5-6 Resultados do rastreamento do eixo   da câmera pelo Spatial IPB relativo à 
sequência real da caixa de café.  
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5.3 Rastreamento Utilizando Temporal IPB 

A técnica Spatial IPB também foi avaliada usando dados sintéticos e reais. A Figura 5-7 mostra 

alguns resultados de estimação de pose para a sequência sintética “cubo” e a sequência real 

“caixa de café”. Em ambos os casos, os objetos foram aumentados com seu modelo aramado, 

de forma a mostrar se os resultados do rastreamento são visualmente aceitáveis e, como pode 

ser observado, o acúmulo de erros inerente às técnicas que utilizam informação temporal 

ocasionou falhas de rastreamento. 

 

 

Figura 5-7 Resultados de rastreamento do Temporal IPB para uma sequência sintética (linha 
superior) e uma sequência real (linha inferior). Ambas as sequências não conseguiram ser 
rastreadas até o fim devido ao acúmulo de erros da técnica.  

 A Tabela 5-2 apresenta o tempo médio requerido em cada etapa do algoritmo de 

rastreamento usando ambas as sequências mencionadas acima como entrada. Os tempos 

médios gastos para rastrear um quadro foram 21 ms para a sequência do cubo (resultando em 

uma taxa de 47 fps) e 37 ms para a sequência da caixa de café (resultando em uma taxa de 30 

fps). A Figura 5-8 mostra os tempos totais gastos para rastrear cada um dos primeiros 250 

quadros de ambas as sequências. A taxa de quadros obtida é adequada para aplicações de RA.  

Tabela 5-2 Comparação dos tempos e números de casamentos relativos ao algoritmo de 
rastreamento Temporal IPB. 

 Cubo Caixa de café 

Tempo (ms) 
Extração e casamento de 

características 
18.2 27.276 

Cálculo de pose 2.20 5.45 

Número de casamentos 60 110 
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Figura 5-8 Tempo total de computação do Temporal IPB para cada um dos primeiros 250 
quadros das sequências sintética e real. 

 O erro de rastreamento relativo à sequência sintética do cubo é apresentado na Figura 

5-9. A distância entre o objeto rastreado e a câmera variou entre 200 e 600 mm. O lado do 

cubo mede 100 mm. O erro médio mostrou um crescimento com relação ao rastreamento 

utilizando informação espacial devido ao jitter, com falhas graves ocorrendo a partir do quadro 

90. 

 

Figura 5-9 Precisão da estimação do Temporal IPB relativa à sequência do cubo sintético.  
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 A Figura 5-10 mostra os resultados da precisão de rastreamento relativa à sequência 

real da caixa de café. As posições da câmera calculadas pelo algoritmo de rastreamento no 

eixo   são comparadas com a verdade absoluta provida pelos quadros-chave (11 quadros 

calculados previamente para fornecer uma verdade absoluta). O método resultou em uma 

falha de rastreamento perto do quadro 335. 

 

Figura 5-10 Resultados do rastreamento do eixo   da câmera pelo Temporal IPB relativo à 
sequência real da caixa de café.  

5.4 Rastreamento Utilizando Spatial Temporal IPB 

A técnica Spatial Temporal IPB demonstrou bom desempenho apesar do overhead imposto 

pelo uso das informações temporal e espacial de forma complementar. A Figura 5-11 mostra 

alguns resultados de estimação de pose para a sequência sintética “cubo” e a sequência real 

“caixa de café”. Assim como as demais variações do IPB, os objetos foram aumentados com 

seu modelo aramado, de forma a mostrar se os resultados do rastreamento são visualmente 

aceitáveis. 
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Figura 5-11 Resultados de rastreamento do Spatial Temporal IPB para uma sequência 
sintética (linha superior) e uma sequência real (linha inferior). 

 A Tabela 5-3 apresenta o tempo médio requerido por cada etapa do algoritmo de 

rastreamento usando ambas as sequências mencionadas acima como entrada. Os tempos 

médios gastos para rastrear um quadro (utilizando como seletor de keyframes o histograma) 

foram 62 ms para a sequência do cubo (resultando em uma taxa de 16 fps) e 110 ms para a 

sequência da caixa de café (resultando em uma taxa de 10 fps). A Figura 5-12 mostra os 

tempos totais gastos para rastrear cada um dos primeiros 250 quadros de ambas as 

sequências. A taxa de quadros obtida se mostra um pouco aquém do adequado para 

aplicações de RA.  

Tabela 5-3 Comparação dos tempos e números de casamentos relativos ao algoritmo de 
rastreamento Spatial Temporal IPB. 

 Cubo Caixa de café 

Tempo (ms) 

Escolha do 
keyframe 

Mahalanobis 0.46 0.50 

Histograma 2.13 1.392 

Geração do keyframe intermediário 4.60 8.39 

Extração e casamento de 
características 

50.13 95.35 

Cálculo de pose 4.144 3.45 

Número de casamentos (keyframe + anterior) 100 150 

 



 

 
 
 

  

71 REALIDADE AUMENTADA SEM MARCADORES A PARTIR DE RASTREAMENTO BASEADO EM TEXTURA 

 

Figura 5-12 Tempo total de computação do Spatial Temporal IPB para cada um dos primeiros 
250 quadros das sequências sintética e real. 

 O erro de rastreamento relativo à sequência sintética do cubo utilizando o histograma 

para escolher o melhor keyframe é apresentado na Figura 5-13. A distância entre o objeto 

rastreado e a câmera variou entre 200 e 600 mm. O lado do cubo mede 100 mm. O erro médio 

mostrou valores baixos, em torno de 4 mm, sendo suficientes para uma aplicação de RA. 

 

Figura 5-13 Precisão da estimação do Spatial Temporal IPB relativa à sequência do cubo 
sintético. 

 A Figura 5-14 mostra resultados da precisão de rastreamento relativa à sequência real 
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da caixa de café. As posições da câmera calculadas pelo algoritmo de rastreamento no eixo   

são comparadas com a verdade absoluta provida pelos quadros-chave (11 quadros calculados 

previamente para proporcionar uma verdade absoluta). O método resultou em uma falha de 

rastreamento perto do quadro 335. 

 

Figura 5-14 Resultados do rastreamento do eixo   da câmera pelo Spatial Temporal IPB 
relativo à sequência real da caixa de café.  

5.4.1 Rastreamento Utilizando Spatial Temporal IPB + RanSaC 

Para realizar uma análise de robustez acerca da técnica RanSaC, utilizada para minimizar a 

influência de outliers no processo de rastreamento, foram realizados testes com a aplicação do 

RanSaC em conjunto com a técnica Spatial Temporal IPB. Como discutido na seção 2.2.3.1, a 

utilização do RanSaC se dá através da seleção de subconjuntos de amostras a serem testadas 

e, o subconjunto que apresenta o melhor resultado é escolhido como solução do problema. 

 Nas Figuras Figura 5-15, Figura 5-16, Figura 5-17 e Figura 5-18 podem ser observados 

os resultados de precisão da aplicação do RanSaC com subconjuntos de tamanho 20 (cada 

minimização leva em conta 20 casamentos) e utilização de 30, 20, 10 e 1 subconjuntos 

gerados, respectivamente. A sequência rastreada foi a do “cubo” sintético. É possível notar o 

aumento do erro médio do rastreamento durante o decaimento da quantidade de 

subconjuntos utilizados, fator que indica um ganho real quando do aumento da quantidade de 

subconjuntos.  
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Figura 5-15 Rastreamento utilizando 30 subconjuntos com 20 amostras cada. Erro médio de 
3,86 mm. 

 

Figura 5-16 Rastreamento utilizando 20 subconjuntos com 20 amostras cada. Erro médio de 
4,11mm. 

 

Figura 5-17 Rastreamento utilizando 10 subconjuntos com 20 amostras cada. Erro médio de 
4,78mm. 



 

 
 
 

  

74 REALIDADE AUMENTADA SEM MARCADORES A PARTIR DE RASTREAMENTO BASEADO EM TEXTURA 

 

Figura 5-18 Rastreamento utilizando 1 subconjunto com 20 amostras. Erro médio de 5,0 mm. 

5.5 Rastreamento utilizando IPB + Filtro de Partículas 

A técnica proposta nesta dissertação para utilização de informação de textura juntamente com 

um FP se mostrou promissora. Apesar de ainda não conseguir uma taxa adequada a aplicações 

de RA devido à necessidade de otimizações de desempenho, a técnica validou a função de 

verossimilhança de forma a permitir seu uso em conjunto com outras abordagens de 

rastreamento (baseado em arestas, por exemplo).  

Devido à necessidade de desempenho para testar parâmetros do FP, como quantidade 

de partículas ou variância do ruído gaussiano utilizado na propagação, utilizou-se na fase de 

otimização o Temporal IPB. A Figura 5-19 mostra alguns resultados de estimação de pose para 

a sequência sintética “cubo”. A sequência real da “caixa de café” não pode ser rastreada 

utilizando o FP. Existem indícios de que o problema tenha sido a definição de parâmetros do 

filtro e estudos futuros devem ser realizados de forma a configurar os parâmetros de forma 

adequada. 
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Figura 5-19 Resultados de rastreamento utilizando o FP com 300 partículas para uma 
sequência sintética. 

 A Tabela 5-4 apresenta o tempo médio requerido por cada etapa do algoritmo de 

rastreamento. O tempo médio gasto para rastrear um quadro foi de 1475 ms para a sequência 

do cubo (resultando em uma taxa de 0,67 fps). A Figura 5-20 mostra os tempos totais gastos 

para rastrear cada um dos 80 quadros da sequência antes do erro de rastreamento. A taxa de 

quadros obtida se mostra um aquém do adequado para aplicações de RA devido à ausência de 

algumas otimizações na implementação (implementação do FP em GPGPU por exemplo).  

Tabela 5-4 Comparação dos tempos e números de partículas relativos ao algoritmo de 
rastreamento utilizando IPB + FP. 

 Cubo 

Tempo (ms) 

Extração de características e geração 
do mapa de distâncias 

2 

Propagação  71,46 

Análise das melhores partículas 10,2 

Otimização (Temporal IPB) 865,73 

Análise das partículas otimizadas 1,34 

Cálculo de pesos 419 

Cálculo de pose 0 

Reamostragem 106,12 

Quantidade de Partículas na Propagação 300 
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Figura 5-20 Tempo total de computação do FP para cada um dos 80 quadros rastreados da 
sequência do cubo com 300 partículas.  

 O erro de rastreamento relativo à sequência sintética do cubo utilizando 100 partículas 

é apresentado na Figura 5-21. É válido destacar a falha de rastreamento ocorrida no quadro 45 

enquanto a sequência a qual erro é apresentado na Figura 5-22, utilizando 300 partículas só 

ocorre no quadro 80. Ambos os testes foram realizados tomando como parâmetros para 

propagação uma distribuição normal centrada em 0.0 e com variância de 0.001. Também 

foram criadas no início do rastreamento 100 e 300 partículas respectivamente. Os resultados 

apresentados demonstram uma técnica promissora apesar da necessidade de estudos mais 

elaborados acerca dos parâmetros utilizados em cada caso, prováveis causadores das falhas. 

 

Figura 5-21 Precisão da estimação do FP relativa à sequência do cubo sintético utilizando 100 
partículas. É válido observar a falha de rastreamento no quadro 45.  
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Figura 5-22 Precisão da estimação do FP relativa à sequência do cubo sintético utilizando 300 
partículas. É válido observar a falha de rastreamento no quadro 91.  

5.5.1 Ferramenta para Análise de Partículas 

A ferramenta para análise visual e qualitativa de partículas foi desenvolvida utilizando o 

Matlab. Tal ferramenta se mostrou importante para auxiliar a validação visual do cálculo de 

verossimilhança, proposto nesta dissertação, através da observação das partículas em 

conjunto com sua verossimilhança sobre a pose correta do quadro em questão, como pode ser 

observado na Figura 5-23. 
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Figura 5-23 Ferramenta para análise de partículas. A legenda contempla a visualização da 
verossimilhança das partículas ordenadas (decrescente) com coloração proporcional à 
verossimilhança (tom ciano indica pose correta e tons de amarelo para partículas). Na região 
central observam-se as partículas sobrepostas à pose correta.  

Para trabalhar com tal ferramenta, se faz necessário o arquivamento das informações 

das partículas na técnica implementada para que os dados sejam carregados no Matlab. Foram 

utilizados dois arquivos de texto, um contendo as poses das partículas e outro contendo as 

verossimilhanças calculadas no passo de cálculo da verossimilhança. A ferramenta criada 

carrega então estes arquivos e realiza a visualização aplicando as transformações definidas 

pelas matrizes de pose a um cubo, de forma a retratar as diferentes partículas do sistema. Para 

o correto funcionamento da composição a matriz deve ser aplicada às coordenadas 

homogêneas do cubo como uma matriz 3x4. 

Através de diversas visualizações foi possível observar a coerência do cálculo de 

verossimilhança, pois como pode ser observado na Figura 5-23, as partículas de menor 

verossimilhança foram realmente aquelas mais afastadas da posição correta do cubo (observar 

partícula mais escura destoando do grupo de partículas principal).  

Outro fator que valida a função de verossimilhança definida é o gráfico de variação da 
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verossimilhança ao longo dos eixos X e Y em torno da posição correta, ou seja, são geradas 

diversas poses em torno da pose correta aplicando variações nas coordenadas X e Y para que 

todas as poses geradas em torno da pose correta sejam avaliadas.  

Para determinar uma correta verossimilhança, a função descrita precisa apontar a 

direção correta na análise da mesma. Outro ponto que caracteriza a função como boa para 

análise é sua convexidade, sem uma inclinação muito forte, denotando uma suavidade na 

mudança da verossimilhança, como observado na Figura 5-24. 

  

Figura 5-24 Análise da função de verossimilhança. Variações de translação em x e y em t orno 
da pose correta denotando correta função de verossimilhança devido à curvatura apontando 
para a pose correta, sem profundidade muito acentuada e suavidade na variação da 
qualidade da verossimilhança.  
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6 Conclusões 

“Sonhar é a nobre arte de acreditar no amanhã.” – Francisco Simões. 

trabalho apresentado nesta dissertação apresentou uma nova técnica de 

rastreamento baseado em textura e filtro de partículas. Para tanto, foi definida 

uma nova função de verossimilhança para tratar pontos de interesse de forma 

otimizada e realizadas implementações de variações da técnica básica. 

 As variações da técnica IPB tiveram sua robustez analisada através da utilização de um 

caso sintético e um caso real. Como previsto na literatura a variação Spatial IPB sofreu com o 

problema de drift, enquanto a variação Temporal IPB teve seu rastreamento muito 

prejudicado por jitter. A técnica Spatial Temporal IPB conseguiu reduzir a ocorrência de drift e 

jitter visualmente, mas em termos de precisão do rastreamento não conseguiu superar a 

técnica baseada em Spatial IPB. Isto ocorreu devido ao caso de teste escolhido que utiliza 

como keyframes quadros originalmente presentes na sequência. Em aplicações reais o drift 

torna a aplicação do Spatial IPB suscetível a falhas, da mesma forma que a técnica Temporal 

IPB é suscetível ao jitter. 

 Todas as variações do IPB implementadas podem sofrer otimizações de desempenho, 

principalmente na etapa de extração e casamento de características, através da utilização de 

GPGPU na computação das mesmas. Uma versão preliminar em CUDA já foi desenvolvida 

denotando ganhos de 30 vezes no tempo de computação.  

 A abordagem proposta através do uso de Filtro de Partículas em conjunto com o IPB se 

mostra bastante promissora, tendo sido validada a função de verossimilhança que utiliza 

informações de textura tanto pela análise do rastreamento obtido quanto pela ferramenta de 

análise de partículas. Através do uso de otimizações de desempenho como no casamento de 

características ou a paralelização do processamento das partículas (ambas podendo ser feitas 

em GPGPU), podem ser atingidos resultados de tempo real. Já a robustez do método pode ser 

incrementada através da utilização de mais de uma fonte de informação, como informações de 

O 
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aresta (Simões, Lima, Teichrieb, Kelner, & Santos, 2008). 

6.1 Contribuições Gerais 

As principais contribuições deste trabalho foram: 

 Pesquisa e experimentação na área de Realidade Aumentada sem Marcadores, que é 

uma área de vanguarda da computação; 

 Estudo e análise de diversas técnicas de rastreamento para Realidade Aumentada sem 

Marcadores, com elaboração de uma taxonomia e uma análise comparativa; 

 Análise de desempenho e robustez de técnicas de rastreamento baseadas em pontos 

de interesse; 

 Desenvolvimento de um algoritmo para cálculo de verossimilhança a partir de 

informação de textura; 

 Desenvolvimento e implementação de uma nova técnica de rastreamento a partir de 

informação de textura e filtro de partículas; 

 Publicações em periódicos nacionais, conferências nacionais e livros. 

6.2 Contribuições para a Comunidade Científica (Publicações) 

As principais contribuições deste trabalho para a comunidade científica, sob a forma de 

publicações, foram: 

6.2.1 Capítulos de Livros 

Lima, João, Francisco Simões, Lucas Figueiredo, Veronica Teichrieb, and Judith Kelner. 2009. 

Online Monocular Markerless 3D Tracking for Augmented Reality. In Abordagens Práticas de 

Realidade Virtual e Aumentada, 81d. Fátima Nunes, Liliane Machado, Márcio Pinho, and 

Claudio Kirner, 1-30. 1st 81d. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica – PUCRS. 

Teixeira, João, Francisco Simões, Rafael Roberto, Veronica Teichrieb, and Judith Kelner. 2010. 

Reconstrução 3D usando luzes estruturadas. In Tendências e Técnicas em Realidade Virtual e 

Aumentada, SBC. 
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6.2.2 Artigo Completo (Conferência) 

Simões, Francisco, João Lima, Veronica Teichrieb, and Judith Kelner. 2008. Realidade 

Aumentada sem Marcadores Baseada na Amostragem de pontos em Arestas. In: 5º Workshop 

de Realidade Virtual e Aumentada (WRVA2008), Bauru/SP. 

Lima, João, Francisco Simões, Lucas Figueiredo, Veronica Teichrieb, Judith Kelner, and Ismael 

Santos. 2009. Model Based 3D Tracking Techniques for Markerless Augmented Reality. In XI 

Symposium on Virtual and Augmented Reality. Porto Alegre/RS. 

6.2.3 Artigo Completo (Periódico) 

Lima, João, Francisco Simões, Lucas Figueiredo, Veronica Teichrieb and Judith Kelner. 2010. 

Model Based Markerless 3D Tracking Applied to Augmented Reality. SBC Journal on 3D 

Interactive Systems, no. 1. 

6.2.4 Mini-cursos 

Lima, João, Francisco Simões, Daliton Silva, Veronica Teichrieb, and Judith Kelner. 2008. 

Reconhecimento de padrões em tempo real utilizando a biblioteca OpenCV. In: 5º Workshop 

de Realidade Virtual e Aumentada (WRVA2008), Bauru/SP. 

Lima, João, Francisco Simões, Lucas Figueiredo, Veronica Teichrieb, and Judith Kelner. 2009. 

Online Monocular Markerless 3D Tracking for Augmented Reality. In XI Symposium on Virtual 

and Augmented Reality, Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica – PUCRS. 

Teixeira, João, Francisco Simões, Rafael Roberto, Veronica Teichrieb, and Judith Kelner. 2010. 

Reconstrução 3D usando luzes estruturadas. In XII Symposium on Virtual and Augmented 

Reality, Natal/RN. 

6.3 Trabalhos Futuros 

Algumas direções de melhoramentos e sugestões de possíveis investigações são: 

 Implementar em GPGPU o filtro de partículas para otimizar o desempenho (atingir tempo 

real) e facilitar a realização de testes e a configuração de parâmetros; 

 Escolher parâmetros de forma automática; 
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 Realizar uma análise mais detalhada da função de verossimilhança proposta e dos 

parâmetros do FP; 

 Implementar uma aplicação de Realidade Aumentada sem Marcadores para validação da 

técnica proposta; 

 Associar informação de textura e de aresta para melhorar a robustez do rastreamento; 

 Analisar a utilização de RanSaC no passo de otimização das melhores partículas; 

 Realizar a inicialização automática do rastreador; 

 Incrementar a recuperação de falhas de rastreamento através de variações no filtro de 

partículas. 

 Outros pontos como rastreamento de objetos deformáveis (através de adaptações na 

técnica proposta), rastreamento sem modelos e rastreamento por detecção (técnicas 

promissoras) merecem um estudo mais aprofundado. 
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