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Abstract 

3D reconstruction is a research area that encompasses several techniques in order 

to retrieve models that accurately represent an object or a scene in three dimensions, 

emphasizing features of interest, like shape, texture or structure. The core algorithms for 

Struture from Motion (SFM), a 3D reconstruction technique very promising, is aimed to 

obtaining the 3D geometry of the scene from a set of two-dimensional images, as well as 

position and orientation of the camera at the capture moment. For each pair of images it is 

possible to estimate the depth of a point knowing the intrinsic and extrinsic parameters of 

the camera and two-dimensional coordinates related to the same point in each picture, 

although it is not possible to determine the actual size of the object. In addition, each pair of 

images produces a reconstruction in a different coordinate system. Therefore, due to the 

lack of uniform scale and the cameras are on different bases, it is necessary to use 

algorithms that take the cameras to the same base, indeed to align the cameras and create a 

complete reconstruction is since there are points in some images that are not covered by 

others.  

This dissertation describes the efforts made in the investigation of the main 

algorithms of alignment, its implementation and improvement of these whether necessary 

and to identify how accurate is each method. Among the techniques proposed in the 

literature were used four approaches, one based on the composition of matrices pose, two 

based on the homography matrix and a correspondence between 2D points and 3D points. 

The algorithms are based on different techniques that result in different camera matrices 

which had to be factored to find similar translation and rotation. In order to improve the 

accuracy of the results, we used the Sparse Bundle Adjustment (SBA) at the end of each 

method. To evaluate the algorithms, it was defined a methodology for comparison using 

metrics that measure outcomes both qualitatively and quantitatively. The proposed criteria 

were: the comparison of the reconstructed points with the ground-truth; the analysis of 

epipolar errors and reprojection errors, the pose of the cameras and run time. The 

methodology was applied to both synthetic data and to real data and all showed consistent 

results visually. However the technique proved 2D3D with more accurate results. 

Keywords: Computer Vision, 3D Reconstruction, Structure from Motion, Camera 

Alignment 
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Resumo 

Reconstrução 3D é uma área de pesquisa que engloba várias técnicas com o 

propósito de recuperar modelos que representem precisamente um objeto ou um cenário 

em três dimensões, enfatizando características de interesse como, por exemplo, a forma, a 

textura ou a estrutura. O cerne de algoritmos de Struture from Motion (SfM), que é um tipo 

de técnica de reconstrução 3D bastante promissor, visa a obtenção da geometria 3D da cena 

a partir de um conjunto de imagens bidimensionais, além da posição e orientação da 

câmera no momento da captura. Para cada par de imagens é possível estimar a 

profundidade de um ponto conhecendo-se os parâmetros intrínsecos e extrínsecos da 

câmera e as coordenadas bidimensionais referentes a um mesmo ponto em cada foto, 

apesar de não ser possível determinar o tamanho real do objeto. Além disso, cada par de 

imagens produz uma reconstrução em um sistema de coordenadas distinto. Portanto, 

devido a essa falta de escala uniforme e das câmeras estarem em bases diferentes, é 

necessária a utilização de algoritmos que levem as câmeras para uma mesma base de 

referência, ou seja, que alinhem as câmeras e que criem uma reconstrução completa, pois, 

há pontos em algumas imagens que não são contemplados por outras. 

Esta dissertação de mestrado descreve os esforços empregados na investigação dos 

principais algoritmos de alinhamento, sua implementação e o aperfeiçoamento dos mesmos 

quando necessário, além de identificar o quão preciso é cada método. Entre as técnicas 

propostas na literatura foram utilizadas quatro abordagens, uma baseada na composição 

das matrizes de pose, duas baseadas na matriz de homografia e uma na correspondência 

entre os pontos 2D e os pontos 3D. Cada algoritmo se baseia em diferentes técnicas que 

resultam em matrizes de câmera distintas que ao serem fatoradas definem uma translação e 

a rotação semelhante. A fim de melhorar a precisão dos resultados gerados, foi utilizado o 

Sparse Bundle Adjustment (SBA) ao final de cada método. Para analisar os algoritmos, foi 

definida uma metodologia de comparação com métricas que avaliam os resultados não só 

qualitativamente como quantitativamente. Os critérios propostos foram a comparação dos 

pontos reconstruídos com o ground-truth, a análise dos erros de projeção e epipolar, as 

poses das câmeras e o tempo de execução. A metodologia foi aplicada tanto para dados 

sintéticos quanto para dados reais e, todos obtiveram resultados visualmente coerentes. 

Porém, a técnica de 2D3D se mostrou com resultados mais precisos. 

Palavras-chave: Visão Computacional, Reconstrução 3D, Structure from Motion, 

Alinhamento de Câmera. 
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1  
 

Introdução 

A busca pela modelagem de objetos virtuais/digitais que se assemelhem com o 

real tem sido foco de muitas pesquisas nas áreas de Realidade Virtual, Computação 

Gráfica e Visão Computacional  [19]. Para alcançar o nível de qualidade esperado, uma 

alternativa a ser explorada é a investigação de métodos de reconstrução 3D de modelos 

gráficos representando objetos reais. Existem várias abordagens que permitem criar 

reconstruções precisas e eficientes, como apresentado em “An Invitation to 3-D Vision” 

 [26] e “Multiview View Geometry”  [19]. 

Uma dessas abordagens explora o conceito de Structure from Motion (SfM). 

SfM é uma técnica clássica utilizada em Visão Computacional que reconstrói cenas 

tridimensionais a partir de imagens sem conhecimento prévio do ambiente, e o 

posicionamento da câmera é estimado à medida que cada nova imagem é adquirida 

  [19], como mostrado na Figura  1.1. Dessa forma, SfM propõe a obtenção da estrutura 

3D de uma cena e do movimento da câmera a partir de uma sequência de imagens 2D. 

Esta tarefa não é trivial, pois o processo de formação da imagem não é reversivo. O uso 

de câmeras (sensores óticos) implica na projeção dos objetos nos vários planos de 

imagem definidos ao longo da captura realizada. Como consequência desta projeção, a 

estrutura tridimensional dos objetos é perdida. Um ponto da cena pode ser recuperado 

com um parâmetro de ambiguidade correspondente à distância da câmera  [1]. Desta 

forma, informação adicional é necessária para resolver o problema de reconstrução. 

Contudo, é possível através de um conjunto mínimo de correspondências entre pontos 

de duas imagens recuperar as informações de pose (rotação e translação relativas) e os 

parâmetros de calibração da câmera e, a partir destes, a estrutura 3D da cena e o 

Capítulo  
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modelo esparso dos objetos  [34] [19] [17].  

 

Figura  1.1: O bule é o objeto que se deseja modelar. São capturadas diversas 

imagens com a câmera em posições diferentes. O objetivo é estimar a pose 

(orientação e translação em relação ao mundo) de cada câmera e a estrutura 

da cena a partir dessas imagens.  

Alguns trabalhos já propuseram soluções bem sucedidas de reconstrução 3D 

utilizando várias imagens (Multiple View). Dentre eles, podem-se destacar as 

abordagens desenvolvidas por Pollefeys  [38], que não necessita de conhecimento 

prévio da cena nem tampouco dos dados de calibração da câmera, e por Níster  [32], 

para reconstrução densa de uma cena 3D em tempo real. O requisito temporal da 

segunda abordagem implica em algumas restrições como a necessidade de utilizar uma 

câmera cuja calibração seja conhecida, além de um limite temporal para o cálculo da 

pose da câmera no mundo.  

Outra abordagem apresentada em  [4] propõe a implementação em hardware 

gráfico dos algoritmos de reconstrução 3D (o mesmo pipeline utilizado por Pollefeys e 

Níster) para aumentar a velocidade de processamento. Uma das abordagens mais 

recentes e desenvolvidas até o momento é o Photo Tourism  [5] [46] [47] . Ela explora a 
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popularização das câmeras digitais e a popularização de sites de armazenamento e/ou 

publicação de fotos como Flickr   [14] como fonte para obter diversas fotos de um 

mesmo cenário em diferentes situações, como estação do ano, tempo (chuva, sol, 

nublado, neve...). Então, SfM é aplicado a esse acervo de fotos aleatórias para construir 

cenários de locais históricos a fim de permitir uma navegação 3D por essas cenas, 

visualização 3D das imagens que contem os objetos que estão sendo vistos, além de ler 

informações sobre os mesmos. 

Hartley e Zisserman  [19] descrevem, de forma geral, os algoritmos utilizados 

para computar o SfM. O processo de reconstrução pode ser organizado em três etapas. 

O primeiro passo é o processamento das imagens que consiste na extração de pontos 

relevantes (features) em cada quadro e a definição dos pontos correspondentes, 

utilizando algoritmos de detecção de pontos e de rastreamento de pontos de interesse, 

em várias imagens (feature tracking)  [25] [44] [50]. O passo seguinte consiste em 

recuperar a estrutura da cena e a pose da câmera através da correspondência 

(matching) dos pontos entre duas imagens de acordo com a geometria epipolar. 

Conhecendo as correspondências entre os pontos de duas imagens, calcula-se a matriz 

fundamental  [35], que encapsula a geometria epipolar  [19] entre dois quadros. E, a 

partir da decomposição da matriz fundamental, obtêm-se a matriz de rotação e 

translação e a de calibração. Por fim, conhecendo as matrizes de projeção e os pontos 

2D, as coordenadas dos pontos 3D são recuperadas através da triangulação  [38] desses 

pontos. 

1.1 Objetivos 
O processo descrito na Seção anterior reconstrói os pontos 3D referentes a duas 

imagens apenas. É necessário generalizar o problema para tratar várias imagens que 

compõem a cena. Como cada par de imagens reconstrói um cenário em uma base de 

referência diferente com uma escala própria, cada duas imagens criam uma 

reconstrução parcial, e as câmeras são posicionadas em relação a essa reconstrução. O 

objetivo desta dissertação de mestrado é recuperar não só a estrutura 3D da cena como 

também as posições de câmera de diversas imagens. Essas informações são 

importantes para, além de gerar o modelo gráfico a partir das imagens, alimentar 

outros tipos de aplicativos como realidade aumentada  [9]. 
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Esta dissertação de mestrado descreve os esforços empregados na investigação 

dos principais algoritmos de alinhamento, sua implementação e o aperfeiçoamento dos 

mesmos quando necessário, além de identificar o quão preciso é cada método. Para 

isso, é necessário a investigação das principais técnicas de alinhamento. Foram 

tratadas: a técnica proposta por Madeira  [27] [28], que leva em consideração a rotação e 

a translação das câmeras; a técnica de Fitzgibbon and Zisserman  [13], que calcula a 

matriz de homografia que leva os pontos 3D de um espaço para outro; e a técnica 

descrita por Brisc  [4], que gera a matriz de homografia a partir de algumas restrições; e 

a técnica de correspondência entre os pontos 2D e os pontos 3D previamente 

reconstruídos  [31]. Essas técnicas foram implementadas, e foram adicionados alguns 

aperfeiçoamentos como a utilização do Bundle Adjustment  [23] para aumentar a 

precisão da pose de câmera e da estrutura 3D da cena reconstruída. 

Além disso, foi desenvolvida uma metodologia para avaliação das técnicas que 

pode ser estendida para avaliar reconstruções em geral, em nível de pontos. Foram 

tratados tanto aspectos quantitativos quanto qualitativos. São levados em consideração 

os pontos 3D gerados, comparando-os com o ground-truth, a coerência dos pontos 2D 

em relação às matrizes de projeção, analisando o erro de reprojeção e o erro epipolar, e 

a posição da câmera. 

1.2 Organização da Dissertação (Estrutura) 
O trabalho está organizado da seguinte forma: 

• Capítulo 2: descreve os conceitos básicos para o entendimento do conteúdo do 

projeto, como o modelo de câmera, coordenadas homogêneas, dentre outros; 

• Capítulo 3: detalha o pipeline de reconstrução 3D; 

• Capítulo 4: descreve os métodos utilizados neste trabalho para tratar uma 

sequência de imagens; 

• Capítulo 5: descreve a metodologia de avaliação desenvolvida para analisar os 

métodos; 

• Capítulo 6: detalha a implementação realizada e os resultados obtidos; 

• Capítulo 7: apresenta as conclusões e os trabalhos futuros. 

  



 

 

 

 

15 

 

 

2  
 

Conceitos Básicos 

Este capítulo introduz os principais conceitos básicos para contextualizar a área 

de pesquisa desta dissertação de mestrado, que são relacionados com Geometria 

Projetiva, Modelo de Câmera, Matriz de Projeção e Geometria Epipolar. 

2.1 Geometria Projetiva 
A Geometria Euclidiana é comumente utilizada para descrever e medir formas 

(objetos) que compõem um ambiente tridimensional. Os lados de um objeto possuem 

um comprimento bem definido, retas que se intersectam e um ângulo associado; as 

retas podem se cruzar ou não (retas paralelas) em um ponto. A característica básica da 

Geometria Euclidiana é que todas as transformações preservam os ângulos de 

incidência e o paralelismo das retas. Porém, a Geometria Euclidiana não modela bem 

alguns fatos percebidos pela nossa visão, por exemplo, os trilhos de um trem que são 

paralelos, mas que percebidos pela visão se “interceptam” num ponto do horizonte  [19], 

como ilustrado na Figura  2.1. No entanto, a Geometria Projetiva modela bem essa 

percepção de mundo. 

Capítulo  
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(a)       (b) 

Figura  2.1: Vista aérea de uma pista (a) e uma foto capturada de um ponto 

sobre o terreno (b). Em (b), as restas que delimitam a estrada parecem se 

cruzar, mesmo sendo paralelas. 

A Geometria Projetiva é utilizada nesta dissertação, já que ela modela a projeção 

em perspectiva, além de trabalhar com uma classe maior de transformações (não se 

restringe apenas à rotação e à translação, como a euclidiana) que são capturadas no 

processo de formação fotográfica  [19]. E, também pela facilidade que esta geometria 

oferece no tratamento algébrico dos elementos geométricos. A Geometria Projetiva tem 

como conceito primitivo pontos e retas. Transformações projetivas preservam esses 

elementos: pontos são mapeados em pontos e retas em retas, e as transformações entre 

eles preservam a razão cruzada  [11]. 

A Geometria Projetiva existe em várias dimensões, assim como a Geometria 

Euclidiana. A reta projetiva que denota �� é análoga ao plano euclidiano de uma 

dimensão; o plano projetivo �� corresponde ao plano euclidiano; e, o espaço projetivo ��, ao espaço euclidiano tridimensional. O processo de geração de uma imagem é a 

projeção de �� em ��  [2]. 
2.1.1 Coordenadas Homogêneas 

Um ponto em coordenadas euclidianas é definido por (�, �). A representação 
deste mesmo ponto em coordenadas homogêneas no plano projetivo é definida pela 

simples adição de uma terceira coordenada, tendo-se (�, �, �)  [11]. Então, em 

coordenadas homogêneas, um ponto em � dimensões é representado por um vetor com � + 1 elementos [��, ��, … , �#$�] em que o último valor tem que ser diferente de zero, 

ou seja, x&$� ≠ 0. Dois pontos � e � são equivalentes se existe um valor real diferente de 

zero, tal que � = *� [18], ou seja, o ponto (�, �, 1) é o mesmo ponto definido por 
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(+�, +�, +). 
Os pontos que possuem a última coordenada igual a zero (�#$� = 0) são 

definidos como pontos no infinito ou pontos ideais. Uma coordenada homogênea pode 

ser convertida para a Geometria Euclidiana dividindo-se todos os elementos pelo 

último e eliminando-se a última coordenada. Tem-se, então, � =  [,, -, .] em 

coordenadas homogêneas, e obtém-se � =  /01 , 213 em coordenadas cartesianas. 

2.1.2 O Plano Projetivo 

Existem vários modelos para representar o plano projetivo como o Modelo 

Circular, o Modelo Esférico dentre outros. Um dos modelos mais comuns utilizados 

para representar o plano projetivo é o plano cartesiano. O plano projetivo de dimensão 4, com origem no ponto 5 ∈ 7#$�, é definido como o conjunto de retas que passam 

pelo 5 (com exceção do próprio 5, pois não há transformação definida para este ponto). 

O plano projetivo �� pode ser representado como o 7�, menos a coordenada (0,0,0). 
Dessa forma, o ponto projetivo 8 = [� � �]9 em P� pode ser interpretado como uma 

reta em 7� que passa na origem (tecnicamente ela não passa pela origem, já que o 

modelo não possui esse ponto). Logo, um ponto projetivo pode ser representado por 

uma tripla ordenada que, no espaço 7�, corresponde ao vetor diretor da reta, ou seja, 
qualquer combinação linear deste vetor corresponde ao mesmo ponto. A  

Figura  2.2 relaciona a Geometria Euclidiana com a Projetiva ilustrando alguns 

conceitos descritos anteriormente. 



 

 

 

Figura  2.2: Relação da Geometria Projetiva com a Geometria Euclidiana

plano projetivo P� pode ser representado como o 

�0,0,0�. Um ponto projetivo é representado pelo vetor 

qualquer ponto neste vetor, representa o mesmo ponto projetivo. O ponto 

projetivo representado pelo vetor 

Um plano qualquer do 

normal; um plano que passa na origem é representado apenas pelo vetor normal. Uma 

reta projetiva corresponde ao plano em

vetor normal ;< )  	, - .. 

2.2 Modelo de Câmera
Uma imagem é formada pela projeção do mundo 3D (objeto no es

plano 2D, através de uma câmera.

processos de geração de imagens, 

fundamental na geração das mesmas

O modelo de câmera básico é o 

das câmeras reais. Este modelo

Relação da Geometria Projetiva com a Geometria Euclidiana

pode ser representado como o 7�, menos a coordenada 

. Um ponto projetivo é representado pelo vetor 	�, �, =, ou seja, 
qualquer ponto neste vetor, representa o mesmo ponto projetivo. O ponto 

projetivo representado pelo vetor 	�, �, 0, é o ponto no infinito.  

Um plano qualquer do 7� pode ser representado por um ponto e um vetor 

um plano que passa na origem é representado apenas pelo vetor normal. Uma 

projetiva corresponde ao plano em 7� que passa na origem e é representada pelo 

elo de Câmera 
Uma imagem é formada pela projeção do mundo 3D (objeto no es

através de uma câmera. A projeção é o modelo matemático que rege os 

processos de geração de imagens, e por isso a Geometria Projetiva tem um papel 

das mesmas. 

O modelo de câmera básico é o pinhole, que se assemelha ao comportamento 

Este modelo é composto por uma caixa que possui um centro de 
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Relação da Geometria Projetiva com a Geometria Euclidiana. O 

enos a coordenada 

, ou seja, 

qualquer ponto neste vetor, representa o mesmo ponto projetivo. O ponto 

por um ponto e um vetor 

um plano que passa na origem é representado apenas pelo vetor normal. Uma 

que passa na origem e é representada pelo 

Uma imagem é formada pela projeção do mundo 3D (objeto no espaço) em um 

rojeção é o modelo matemático que rege os 

por isso a Geometria Projetiva tem um papel 

o comportamento 

por uma caixa que possui um centro de 
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projeção em perspectiva e um plano de imagem  [19]. O processo geométrico de 

formação de cada ponto da imagem é obtido como resultado da interseção do plano de 

imagem com a reta que sai do ponto 3D e passa no centro de projeção, conforme 

ilustrado na Figura  2.3. Esse processo foi bem representando por Dürer  [12] em muitas 

de suas pinturas (veja a Figura  2.4). Uma câmera pode ser caracterizada 

matematicamente através de seus parâmetros intrínsecos (centro de projeção, plano de 

imagem, distância focal, tamanho do pixel e distorções da lente) e extrínsecos 

(orientação e direção da câmera no mundo). 

 

Figura  2.3: Processo geométrico de formação da imagem. Para evitar que a 

imagem seja invertida, o plano de projeção é deslocado para a posição entre a 

imagem e o centro de projeção. 

 
Figura  2.4: Uma forma de analisar a projeção em perspectiva: suponha que a 

cena é visualizada com um olho através de uma janela quadrada, e é 

desenhado o retrato do que se vê pela janela. (Engraving de Albrecht Dürer, 

1525)  [12]. 
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2.2.1 Modelo Simples de Câmera 

O modelo mais simples de câmera é também conhecido como pinhole. A 

Figura  2.3 ilustra este modelo, que pode ser descrito por: o centro de projeção da 

câmera está na origem de um sistema de coordenadas Euclidiano e o plano = ) > é o 
plano de imagem ou plano focal. De acordo com as Figura  2.5 e Figura  2.6, utilizando 

semelhança de triângulos, a função que mapeia um ponto ? )  (�, �, =)9 do mundo em 

um ponto de imagem é definida pela Equação 2.1: 

�1 = > ?@ ,           �1 = > A@,  2.1 

 

em que > é a distância focal. A distância focal define o tamanho da imagem; uma vez 

modificado o valor de >, a imagem pode diminuir ou aumentar. Utilizando coordenadas 

homogêneas para representar o mundo e os pontos de imagens, essa transformação 

pode ser representada por uma simples multiplicação de matrizes: 

B?A@1C → E>?>A@ F =  G> 0 0 00 > 0 00 0 1 0H I?A@1J.  2.2 

 

A equação acima pode ser escrita como LM,N(>, >, 1)[O|0], em que LM,N(>, >, 1), é 
uma matriz diagonal e [O|0] representa uma matriz dividida em dois blocos, a matriz 

identidade (3 × 3) e um vetor nulo na última coluna. Então, tem-se que: 

� = �?,  2.3 

 

em que � é a matriz de projeção de câmera, sendo 

� =  LM,N(>, >, 1)[O|0].  2.4  
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Figura  2.5: Processo geométrico de formação da imagem. S é o centro da 
câmera, 8 é o ponto principal do plano de projeção. 

 

Figura  2.6: Utiliza-se semelhança de triângulos para calcular os pontos 2D. 

A relação descrita pela Equação  2.3 refere-se à projeção da imagem em 

coordenadas de câmera. Porém, uma imagem é expressa por coordenadas em pixel. 

Portanto, é necessário transformar os pontos das coordenadas do plano de câmera para 

coordenadas de imagem em pixel  [19]. Os parâmetros intrínsecos da câmera convertem 

os pontos 2D no plano da imagem da câmera em coordenada de pixels através da 

matriz de calibração T. Os parâmetros intrínsecos representam as características da 

câmera como a distância focal, tamanho e formato do pixel e seu cisalhamento. Essa 

transformação é representada por: 

Plano de Imagem 

Eixo Principal 

Centro de Câmera 
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+U~ T+,  2.5  
em que +′ é o ponto em coordenada de pixel e + em coordenada de câmera. 

A matriz T é denominada de matriz de calibração, que encapsula essas 

características da câmera. É uma matriz (3 × 3) triangular superior composta por: 

K =  IfY s cYf\ c\1 J,  2.6  
em que >] e >_ representam a distância focal medida em largura e altura de pixel 

(Figura  2.7), respectivamente:  

fY = fpY e f\ =  fp\ ;  2.7  * é o fator que representa a inclinação do pixel (Figura  2.8): 
* = (b,4 +)8_.  2.8  

 

Figura  2.7: Representação do pixel. �c e �_ são a largura e a altura do pixel, 
respectivamente. S é o ponto principal que deve ser expresso pela coordenada 
em pixel (0,0). 

 

Figura  2.8: α é o ângulo de inclinação do pixel. 
2.2.2 Parâmetros Extrínsecos 

Os parâmetros extrínsecos da câmera definem o movimento que a mesma 

sofreu em relação às coordenadas de mundo, conforme ilustra a Figura  2.9. São 

compostos por uma matriz (3 × 3) que define a orientação da câmera (7) e um vetor (b) 
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de três elementos que representa a translação da câmera em relação à origem do 

mundo. Para converter as coordenadas, basta uma transformação do sistema de 

coordenadas de mundo e ~ [? A @ 1]9 para o da câmera e1  ~ [?1  A1  @1  1]9. Esta 
transformação pode ser representada por: 

f?1A1@11 g ~ h 7 b0�9 1i I?A@1J.  2.9  

 

Figura  2.9: Transformação euclidiana entre as coordenadas de mundo e as 

coordenadas de câmera. 

2.3 Matriz de Projeção 
A matriz de projeção  [19] é uma transformação que mapeia um ponto 3D do 

mundo em pontos 2D da imagem, definida por � = �?. � é o resultado da combinação 

das equações abaixo, como segue: 

j��1k ~ G+] * �10 +_ �10 0 1 H l7 m0 1n I?A@1J,  2.10  
ou, 

,~ �e,  2.11  
em que � é a nomenclatura da matriz de projeção. Consiste em uma matriz (3 × 4) 
resultante da composição da matriz de calibração, com a matriz de pose: 
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� = T[7|b].  2.12  
2.4 Geometria Epipolar  

Considerando um par de imagens de uma cena obtidas através de duas câmeras 

posicionadas em diferentes pontos ou através da movimentação de uma câmera 

possuem características comuns. Portanto, é possível definir uma relação geométrica e 

algébrica entre essas características através da Geometria Epipolar e, assim, obter as 

informações tridimensionais da cena como a calibração de câmera e a reconstrução 3D 

 [19] [26] [32] [38]. 

A geometria epipolar é a relação geométrica projetiva entre duas imagens, não 

dependendo da estrutura da cena, e sim apenas dos parâmetros intrínsecos da câmera e 

da pose relativa da câmera entre as imagens [18]. Essa relação é definida por uma 

matriz (3 × 3) singular e com posto dois, denominada matriz fundamental. 

A geometria epipolar é derivada da relação entre pontos correspondentes de 

duas imagens. A reta que passa pelos dois centros de projeção S e SU é denominada de 

baseline. Como mostrado na Figura  2.10, o ponto � é reprojetado tridimensionalmente 

sobre uma reta definida por ele e o centro de projeção S. Esta reta e a baseline definem 

o plano epipolar, enquanto a interseção deste plano com a segunda imagem é a linha 

epipolar (pU). Como � pertence à reta de reprojeção, �U necessariamente se localiza em 

na linha pU. Respectivamente, o ponto �U é reprojetado sobre o centro de projeção SU, e a 
imagem desta reta é a reta epipolar p na primeira imagem. O ponto 3D é o resultado da 

interseção entre as duas retas reprojetadas.  



 

 

Figura  2.10: Geometria da correspondência de pontos. Os p

? são coplanares, pertencentes ao mesmo plano 

Todas as retas epipolares passam por um ponto comum em cada imagem, 

chamados epipolos, que são os pontos de inter

imagens. Os epipolos também 

de uma imagem na outra. Existe um feixe de planos epipolares definidos pela 

diferentes pontos das imagens, 

Figura  2.11: Feixe de planos epipolares.

A geometria epipolar também permite restringir o espaço de busca no problema 

de correspondência de pontos: dado o ponto 

segunda imagem. Como � induz na segunda imagem a reta epipolar 

ponto deve estar limita-se a linha 

 

: Geometria da correspondência de pontos. Os pontos S, S′, 
são coplanares, pertencentes ao mesmo plano q. 

Todas as retas epipolares passam por um ponto comum em cada imagem, 

chamados epipolos, que são os pontos de interseção da baseline com ambas as 

ambém são interpretados como a projeção do centro de projeção 

de uma imagem na outra. Existe um feixe de planos epipolares definidos pela 

diferentes pontos das imagens, conforme ilustra a Figura  2.11. 

    
Feixe de planos epipolares. 

A geometria epipolar também permite restringir o espaço de busca no problema 

de correspondência de pontos: dado o ponto �, localizar o seu correspondente 
induz na segunda imagem a reta epipolar pU, a área que o 

se a linha pU, como visto na Figura  2.12. 
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, �, �′ e 

Todas as retas epipolares passam por um ponto comum em cada imagem, 

com ambas as 

como a projeção do centro de projeção 

de uma imagem na outra. Existe um feixe de planos epipolares definidos pela baseline e 

A geometria epipolar também permite restringir o espaço de busca no problema 

, localizar o seu correspondente �U numa 

, a área que o 
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Figura  2.12: Busca pelo ponto correspondente na segunda imagem. 

2.4.1 Matriz Fundamental 

Esta matriz é a representação algébrica da geometria epipolar que embute na 

sua estrutura todas as relações projetivas da cena. Ela é deduzida a partir do 

mapeamento entre um ponto e a sua reta epipolar, que pode ser descrito como a 

transferência de um ponto utilizando um plano. Dado o plano π que não passe pelos 
centros de câmeras e que contenha o ponto ?s , temos que a reta, que sai de um centro 

de câmera e passa pelo ponto �, intersecta no plano π e no ponto ?s, que é projetado no 
ponto �′ na segunda imagem. Então, � e �′ são a projeção de um ponto 3D que pertence 

ao mesmo plano q. Desta forma, existe uma homografia Hu que mapeia o ponto � em 

�U:  
�U )  ws�.  2.13  

A reta epipolar p′ é a reta que passa por �′ e o epipolo e′, como ilustrado na 

Figura  2.13. Uma reta que passa por dois pontos é definida pelo produto vetorial dos 

mesmos. Dessa forma, tem-se que: 

pU ) xU × �′ )  [x′×�′  2.14  
em que [x′× é a �3 × 3� anti-simétrica de xU.  

Definindo �U )  ws�, tem se que: 

pU =  [x′× ws�  2.15 



 

 

fazendo y = [x′] ws , 

em que y é a matriz fundamental que mapeia o ponto

Como �′ pertence a pU

Substituindo p′ da Equa

Então, para definir a matriz fundamental basta conhecer os

correspondentes entre duas imagens. Cada par de pontos correspondentes 

restrição em y. y é uma matriz 

forma, são necessários pelo menos 8 pares de pontos correspondentes de forma linear.

Figura  2.13: O ponto

através do plano π. A linha epipolar
conexão entre o epipolo e o ponto 

2.4.2 Recuperando as 

A matriz fundamental em termo

pU =  y� 

é a matriz fundamental que mapeia o ponto � na reta pU. 
U, então 

�′9 p′ ) 0. 

da Equação  2.17 na Equação  2.16, tem-se que: 

�′9 y� ) 0. 

para definir a matriz fundamental basta conhecer os

correspondentes entre duas imagens. Cada par de pontos correspondentes 

é uma matriz �3 R 3� determinada a menos de uma escala. Desta 

pelo menos 8 pares de pontos correspondentes de forma linear.

 

O ponto � de uma imagem é mapeado na segunda imagem 

. A linha epipolar p′ referente ao ponto � é obtida através da 

conexão entre o epipolo e o ponto �′. 

Recuperando as Matrizes de Câmera 

A matriz fundamental em termos de câmeras de projeção � e �′ é definida por:

y ) 	x′]�
U�$ 
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 2.16  

 2.17  
 2.18  

para definir a matriz fundamental basta conhecer os pontos 

correspondentes entre duas imagens. Cada par de pontos correspondentes fornece uma 

determinada a menos de uma escala. Desta 

pelo menos 8 pares de pontos correspondentes de forma linear. 

na segunda imagem 

é obtida através da 

é definida por: 

 2.19 
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em que �$,  é a matriz pseudo-inversa da matriz �. 

A Equação  2.18 encapsula a transformação projetiva geométrica dos pontos 

correspondentes de uma imagem em outra. Portando, a matriz y é invariante 
projetivamente, pois aplicando transformações projetivas às coordenadas das imagens 

modifica-se a estrutura da matriz fundamental, mas não a natureza das informações 

contidas nela. A relação entre os pontos depende apenas das propriedades projetivas 

das câmeras, não dependendo da escolha dos parâmetros de mundo [18]. 

Caso sejam aplicadas transformações projetivas nas coordenadas de duas 

imagens: 

�z = w� x �zU =  w′�′  2.20  
o mapeamento p{ =  y|�z, é igual a y| = w′}9yw′}�. Dessa forma, a Equação  2.18 fica 

inalterada. 

Então, modificações euclidianas que alterem o sistema de referência de uma 

cena modificam a rotação e a translação, mas não a matriz fundamental [18]. Dessa 

forma, y é determinada a partir de matrizes de câmera, mas o contrário não é verdade.  

Essa ambiguidade implica na definição de uma forma canônica para um par de 

câmeras, de forma a facilitar a manipulação das expressões. Considerando que a matriz 

fundamental pode ser expressa como y =  [,]×e, define-se uma das câmeras da forma � =  [O|0], em que O é a matriz identidade e 0 é o vetor nulo de três coordenadas, e a 
outra matriz da forma �′ = [e|,], em que , é uma matriz (3 × 1). 

2.4.3 Matriz Essencial 

Considere a matriz de projeção da câmera � =  T[7|b] e � = �?, em que � é um 

ponto da imagem. Se a matriz de calibração T for conhecida, pode-se calcular o ponto 
de câmera como sendo �10~ = T}���~, então �10~ = [7|b]?. A matriz essencial é uma 

especialização da matriz fundamental. A matriz F resultante da correspondência de 

pontos de câmera é a matriz essencial. Considerando um par de matrizes de pose 

(matrizes de projeção sem o T) � =  [O|0] e �′ = [7|b], a equação da matriz essencial é: 

� =  [b]]7 = 7[79b]] .  2.21 
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Ou, 

�10~U9 ��10~ = 0.  2.22  
Substituindo �10~ = T}��, temos: 

�U9TU}9�T}�� = 0.  2.23  
Considerando a equação da matriz fundamental �U9y� = 0, a relação entre a 

matriz essencial e a fundamental é definida por: 

� =  TU9yT.  2.24  
2.5 Resumo 

Neste capítulo foram apresentados os conceitos básicos utilizados para o 

desenvolvimento desta dissertação. No próximo capítulo, será detalhado o pipeline de 

reconstrução 3D utilizando Structure from Motion (SfM) que é uma técnica de 

reconstrução que visa obter a geometria 3D de uma cena e as poses das câmeras a 

partir de um conjunto de imagens.   
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3  
 

Pipeline de Reconstrução 3D 

Reconstrução 3D é uma área de pesquisa que engloba várias técnicas com o 

propósito de recuperar modelos que representem precisamente um objeto ou um 

cenário em três dimensões, enfatizando uma ou mais características como, por 

exemplo, a forma, a textura, a estrutura, etc. É possível obter um modelo 3D de uma 

cena a partir de pelo menos duas imagens, se existirem informações suficientes tanto 

sobre a posição e orientação da câmera quanto sobre os parâmetros intrínsecos da 

mesma. Os princípios básicos no processo de recuperação da geometria 3D a partir de 

duas imagens baseiam-se no sistema visual humano.  

A percepção de profundidade depende da identificação de partes de uma 

imagem tanto pelo olho direito quanto pelo olho esquerdo, assim como do 

conhecimento da posição relativa entre os olhos  [46] [47]. Com essas informações, a 

visão realiza a triangulação dos pontos correspondentes, calculando a profundidade dos 

objetos. Analogamente, dadas duas imagens de uma mesma cena, uma lista de pixels 

na primeira imagem e seus correspondentes na segunda, e a pose relativa das câmeras, 

o ponto 3D pode ser calculado. 

Structure from Motion (SfM) visa obter a geometria 3D de uma cena e as poses 

das câmeras a partir de um conjunto de imagens. Esta tarefa não é trivial, pois o 

processo de formação da imagem não é reversível. A Figura  3.1 descreve o pipeline de 

reconstrução 3D utilizando a técnica SfM.  

Capítulo  
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Figura  3.1: Pipeline de reconstrução 3D baseado no proposto por Pollefeys 

 [38]. 

O sistema tem como entrada um conjunto de imagens. O primeiro passo é o 

tratamento de imagem que resolve dois problemas: a seleção de imagens chaves e o 

rastreamento. O primeiro consiste em define uma política para escolher quais imagens 

no conjunto de entrada vai gerar uma reconstrução adequada uma vez que tratar todas 

as imagens é impraticável devido ao custo computacional necessário. O segundo 

consiste na detecção de pontos (features) que possuem características relevantes que 

podem facilitar o rastreamento  em cada imagem e na definição dos pontos 

correspondentes entre duas ou mais imagens utilizando o princípio de que as projeções 

de um mesmo ponto devem ter características em comum. As imagens são tratadas 

gradativamente e a cada nova imagem, mais informações são extraídas. Conhecendo as 

correspondências entre os pontos, calcula-se então a matriz fundamental, que pode ser 

utilizada para refinar as correspondências. 

O passo seguinte consiste em solucionar o posicionamento das câmeras: a 

estimativa de pose. A orientação relativa entre as imagens é obtida através da 

decomposição de valores singulares (SVD – Single Value Decomposition) da matriz 

fundamental previamente calculada, como será descrito na Seção  3.3. Obtêm-se a 

matriz de rotação e translação e a de calibração. O passo seguinte é recuperar a 

estrutura 3D da cena, através da pose da câmera e os pontos correspondentes. Dessa 

forma, os pontos 3D são recuperados pela triangulação, compondo uma nuvem esparsa 

de pontos, resultando na reconstrução esparsa da cena. 
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Apenas alguns pontos da cena são reconstruídos nesse processo. A fim de que a 

reconstrução seja densa (completa), é necessário adicionar a etapa de modelagem 

densa da superfície 3D que consiste na obtenção da malha densa de pontos. Esta pode 

ser obtida, por exemplo, utilizando-se um mapa de profundidade  [6]. 

Por fim, a última etapa consiste em extrair a textura das imagens e aplicá-las ao 

mapa de profundidade, a fim de gerar a reconstrução final do objeto. O mapa denso de 

profundidade deve ter uma estrutura próxima do modelo 3D, assim, a aplicação da 

textura finaliza o pipeline de reconstrução 3D. As etapas do pipeline de reconstrução 

3D é descrito em detalhes, a seguir. 

3.1 Tratamento das Imagens 
A entrada deste módulo é um conjunto de imagens e o objetivo é encontrar os 

pontos correspondentes entre duas ou mais imagens. Este módulo se organiza em duas 

fases: a primeira referente a seleção das imagens que possuem características 

relevantes para gerar uma boa reconstrução; e o rastreador de pontos. Esta segunda 

fase consiste de três passos principais: extrair os pontos de interesse, identificar as 

correspondências entre duas ou mais imagens e, estimar a matriz fundamental. 

No artigo descrito por  [42] foi realizada uma pesquisa entre vários algoritmos 

de detecção de pontos de interesse. Segundo os autores, o detector de cantos Harris 

proposto por  [18] obtém um ótimo resultado, considerando como ponto de interesse 

aquele que possui a maior taxa de variação de intensidade. Dessa forma, é fácil 

diferenciar o ponto de interesse das imagens mais próximas.  

Uma vez detectado o ponto de interesse, é necessário identificar os pontos de 

correspondência entre duas imagens. As características da projeção de um mesmo 

ponto 3D em diferentes imagens devem ser similares. Consequentemente, o casamento 

de pontos é definido de acordo com um descritor que representa as características da 

vizinhança dos pontos.  

Técnicas de Casamento de pontos podem ser classificadas como  [40]: 

• Narrow-baseline: quando a rotação e a translação da câmera é pequena, 

então a vizinhança de interesse será bastante similar e a posição deve ser 

próxima da posição do ponto correspondente. Portanto, a busca do 
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ponto correspondente é restrita a uma área retangular, centrada nas 

coordenadas do ponto da imagem anterior. A variação da intensidade é 

comparada nesta pequena área pela correlação da soma da distância dos 

pixels ao quadrado; 

• Wide-baseline: trata sequências de imagens mais gerais. Quando a 

baseline é longa, as imagens podem exibir grandes mudanças de escala, 

oclusão, ou uma grande disparidade nas posições dos pontos. Esses 

fatores dificultam a determinação da correspondência automaticamente. 

A primeira classe tem a vantagem da identificação fácil de correspondências, 

mas a computação da coordenada = do ponto 3D é mais sensível ao ruído. Vários 

estudos vêm sendo realizados para tratar a segunda classe, como o apresentado em 

 [42]. 

Existem vários algoritmos para tratar o casamento de pontos, dentre os quais 

pode-se destacar o KLT  [44] (enquadrado na primeira classe) e o SIFT  [25] [50] (que se 

encaixa na segunda classe). 

 

(a) 

 

(b) 

Figura  3.2: Exemplo de extração de features utilizando o detector de cantos 

Harris  [38]. Os pontos em destaque são possíveis correspondências entre os 

pontos. (Figuras extraídas de  [38]) 

3.2 Estimar da Fundamental 
Como visto na Seção  2.4.1, dadas as correspondências de pontos entre duas 

imagens � =  [� � 1]9 e �´ = [�´ �´ 1]9, tem-se que a matriz fundamental pode ser 

calculada através da função apresentada na Equação  2.18. Ela pode ser expandida 

como: 
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[�U �U  1] I>�� >�� >��>�� >�� >��>�� >�� >��J j��1k = 0.  3.1  
Para 4 correspondências, a matriz pode ser re-organizada como uma equação 

linear com nove parâmetros, que são as variáveis da matriz fundamental, dada por: 

G��U �� ��U �� ��U ��U �� ��U �� ��U �� �� 1⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮�#U �# �#U �# �#U �#U �# �#U �# �#U �# �# 1H
���
���
���
�>��>��>��>��>��>��>��>��>�����

���
���
�

= 0.  3.2  

Essa função ainda pode ser simplificada como: 

e> = 0,  3.3  
Onde e é uma matriz (4 × 9) dos pontos e > é a matriz que representa as variáveis da 

matriz fundamental como um vetor. São necessários pelo menos oito pontos para 

determinar a solução deste sistema em relação a uma escala (com sete pontos, utiliza-se 

uma solução não linear  [19]. No entanto, devido a imprecisões nas correspondências, é 

importante utilizar mais de oito pontos, pode-se utilizar a técnica dos mínimos 

quadrados  [34]. 

Além disso, a matriz Fundamental é homogênea, portanto possui uma 

ambiguidade em relação à escala, reduzindo assim os graus de liberdade; e, por ser 

singular reduz outro grau de liberdade. Dessa forma, a matriz (3�3) tem reduz de 9 

para 7 graus de liberdade.  

3.3 Extração de Pose 
A matriz fundamental mapeia a relação dos pontos de uma imagem com a 

seguinte. Uma das mais importantes propriedades da matriz fundamental é que a partir 

dela podem ser determinadas as matrizes de projeção de ambas as imagens  [19]. A 

matriz fundamental depende das propriedades projetivas da matriz de projeção de cada 

câmera P e PU. Porém, a matriz fundamental não y não depende da escolha das 
coordenadas de mundo. 
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A matriz de projeção pode ser calculada a partir da matriz essencial, que é uma 

especialização da matriz fundamental quando os parâmetros intrínsecos da câmera são 

conhecidos. Segundo a Equação  2.24, conhecendo as matrizes de calibração da câmera (T x TU), é possível transformar a matriz fundamental na matriz essencial, então: 

� ~ TU9yT.  3.4  
A matriz de projeção é extraída a partir da decomposição de y usando a 

decomposição em valores singulares, SVD. A matriz anti-simétrica ([b]c) resultante da 
decomposição da matriz essencial corresponde à translação, enquanto que a matriz 

ortonormal (7) é a rotação entre as imagens: 

�~[b]c7.  3.5  
Como a rotação e a translação extraídas referem-se ao deslocamento de uma 

imagem para outra, considera-se a posição da primeira câmera como sendo a forma 

canônica: 

� = T [ O |0].  3.6  
A segunda câmera é dada por: 

�U =  TU[7|b],  3.7  
em que o resultado da translação b é um vetor de três coordenadas normalizado (|t|). 

A decomposição SVD da matriz essencial é no formato � = �LM,N(1,1,0)�9. 
Existem duas maneiras de fatorar �, de forma que � = �7,  em que � é uma matriz anti-

simétrica e 7 é uma matriz de rotação. Tem-se que � = �@�9  e 7 = ���9 ou 7 =��9�9, para: 
� =  E0 −1 01 0 00 0 1F  x @ =  E 0 1 0−1 0 00 0 0F.  3.8  

Os possíveis valores do vetor de translação b são definidos por 
[b]× b = b × b = 0.  3.9  

Entretanto, o sinal de b não pode ser determinado. Dessa forma, existem quatro 

possíveis combinações para a escolha da pose da câmera. As quatro soluções possíveis 
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estão ilustradas na Figura  3.3. Nestas imagens e e � são o centro de projeção das 
câmeras e a linha que liga esses pontos é a baseline. A diferença básica entre as 

soluções é a direção do vetor de translação que na coluna da esquerda está em uma 

direção e na coluna da direita está invertido e o ângulo de rotação das câmeras que na 

linha superior está em uma direção e na linha inferior na direção contrária. Avaliando 

as possíveis soluções da rotação e da translação, tem-se que apenas em (a) a 

reconstrução é realizada em frente às câmeras. O processo de triangulação seleciona a 

possível solução considerando a combinação das matrizes de projeção do ponto 3D que 

esteja em frente às duas câmeras. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura  3.3: As quatro possíveis soluções para as poses de câmeras calibradas  

 [19]. 

3.4 Triangulação 
A etapa de triangulação consiste em determinar a posição tridimensional de um 

ponto no espaço de reconstrução a partir da geometria dos pontos 2D em várias 

imagens. Isto é, dado um ponto ? no espaço (3D), � e �′ são a projeção do ponto ? 
utilizando as matrizes de projeção da câmera � e �′, respectivamente. A reta que sai do 

centro de projeção de cada câmera e passa pelo ponto 2D pode ser facilmente 

computada. O ponto de intersecção entre essas duas retas define o ponto 3D no espaço 

de projeção. Como as medições apresentam ruído, essas retas quando reprojetadas 

Imagem A Imagem B 

Imagem B Imagem A 

Imagem B 

Imagem A 

Imagem A 

Imagem B 
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podem não se interceptar. Desta forma, os pontos 3D devem ser escolhidos de forma a 

minimizar a distância entre as mesmas. 

A equação de triangulação leva em consideração todas as imagens nas quais o 

ponto 3D é visível, e é dada por: 

? = ,�N �M4c ∑ ‖�� − û�(��, ?)‖�� ,  3.10  
em que u� e û�(P�, X) são os valores da imagem e projetados a partir do ponto 3D, 

respectivamente (Figura  3.4).  

 

Figura  3.4: Exemplo do efeito que o ruído insere quando aplicada a 

triangulação. 

3.4. Reconstrução Densa e Texturização 

Para uma reconstrução completa, considerando ao máximo as características 

que a cena possui como as reentrâncias, é necessária uma nuvem densa de pontos. 

Porém, até este passo do pipeline tem-se apenas uma reconstrução de pontos esparsos. 

Uma solução possível é utilizar a interpolação dos pontos proposta por  [38]. No 

entanto, o resultado obtido por Pollefeys  [38] não é muito satisfatório, considerando-se 

que pequenas saliências não são capturadas pelo seu algoritmo. Além disso, pontos 

obtidos pelo algoritmo de extração de features que não tiveram os seus 

correspondentes na outra imagem são desprezados no processo de reconstrução. 

Portanto, tendo uma reconstrução esparsa da cena, o passo seguinte é estimar 
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uma correspondência para obter a maior porcentagem possível dos pontos que 

compõem cada imagem. Conhecidas as restrições epipolares entre duas imagens, um 

processo que facilita a busca por pontos correspondentes é o de retificação  [38], que 

consiste em re-mapear os pontos correspondentes entre duas imagens na mesma 

coordenada �. Então, o processo de busca fica restrito a apenas uma linha na imagem, 

conforme a ilustração da Figura  3.5. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura  3.5: Exemplo de retificação. A coordenada � da reta que passa na 
imagem (a) corresponde ao mesmo ponto. (Figuras extraídas de  [38]) 

Considerando que a nuvem densa de pontos foi obtida, o próximo passo é 

construir o mapa de profundidade que permita a modelagem de uma superfície 3D que 

satisfaça os requisitos da visualização. Até então, no pipeline de reconstrução 3D, cada 

ponto era tratado independentemente. Para criar uma superfície conectada 

coerentemente, o mapa de profundidade é espacialmente interpolado utilizando 

informação espacial. Os limites de objetos são identificados de acordo com a 

segmentação de profundidade e são definidos como uma região conectada no espaço. 

Filtros morfológicos podem ser utilizados para remover pequenas regiões 

indesejadas [38]. 

Portanto, para finalizar a reconstrução e aumentar o realismo do modelo 3D 

gerado, as texturas das imagens são extraídas e irão compor cada parte do modelo 3D. 

A seguir, essas texturas são mapeadas no modelo de acordo com o mapa de 

profundidade de cada imagem. 
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3.5. Resumo 
Este capítulo descreveu o pipeline de reconstrução 3D para o tratamento de 

duas imagens. O capítulo seguinte descreve os métodos para estender essa abordagem e 

tratar um conjunto de imagens com mais de dois elementos. 
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Técnicas de Alinhamento para 
Reconstrução 3D 

Nas seções anteriores foi descrito o pipeline para se obter a reconstrução 3D de 

uma cena e as poses de câmera a partir de um par de imagens. Para proceder à 

descrição da geometria completa da cena é necessário generalizar este processo para 

que todas as reconstruções de pares de imagens (reconstruções parciais) estejam 

definidas no mesmo sistema de coordenadas. 

Para cada par de imagens, uma reconstrução parcial será obtida, consistindo de 

matrizes de câmera para cada par e das posições dos pontos 3D visíveis nestas imagens. 

Para contemplar todos os objetos que compõem a cena, são necessárias em média 

muitas imagens. A fim de que haja um cenário completo, as reconstruções devem ser 

levadas para um plano de referência onde será arquitetado o modelo. Além disso, a 

menos que haja conhecimento prévio de alguma informação da cena, cada par de 

imagens reconstrói o modelo no espaço 3D em uma escala própria, consequentemente, 

é necessário uniformizar as escalas dos modelos reconstruídos. A Figura  4.1 ilustra uma 

sequência de imagens, e na Figura  4.2 encontram-se representadas três reconstruções 

parciais da cena, enquanto a Figura  4.3 apresenta o resultado do alinhamento das 

reconstruções feitas a partir dos modelos exibidos na Figura  4.2. 

É possível identificar três tipos de pontos entre duas subsequências de imagens: 

Capítulo  
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• Pontos que estão presentes apenas na primeira reconstrução; 

• Pontos presentes apenas na segunda reconstrução; 

• E, pontos presentes nas duas reconstruções. 

 

Figura  4.1: Sequência original de imagens  [4]. 

   

Figura  4.2:Reconstrução de diferentes subsequências  [4]. 

  

Figura  4.3: Reconstrução alinhada e numa mesma escala, em diferentes 

ângulos  [4]. 

 

Na literatura existem várias proposições para resolver o problema do 

alinhamento das câmeras em um mesmo plano de referência e utilizando a mesma 

escala, a partir de um conjunto de imagens (em sequência ou não). Uma delas utiliza a 
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matriz de rotação e translação das matrizes de projeção, enquanto outras abordagens 

utilizam uma matriz de homografia que, tendo dois planos 3D, será escolhido um deles 

como base e o outro será sobreposto ao primeiro.  

Nesta dissertação foram investigadas e implementadas as técnicas disponíveis 

na literatura para o alinhamento de câmeras no pipeline do SfM até o presente 

momento. A seguir, as mesmas serão detalhadas. 

4.1 Técnica Proposta por Fitzgibbon e 
Zisserman 

A técnica descrita por Fitzgibbon e Zisserman em  [13] especifica o processo para 

posicionar corretamente as câmeras de um conjunto de imagens com o objetivo de 

obter uma reconstrução única. Os pontos de duas reconstruções parciais em bases 

diferentes (que possuem uma imagem em comum) são obtidos a partir da seguinte 

combinação entre imagens: a primeira é resultante da reconstrução da 

primeira/segunda imagem; e o segundo do resultado da reconstrução da 

segunda/terceira imagem. Para cada par é estimada a pose relativa da câmera e os 

pontos 3D. Assume-se que existe intersecção entre alguns pontos 3D nessas duas 

reconstruções.  

Suponha que um ponto tenha as coordenadas 3D expressas por ?� (na primeira 

reconstrução) e ?�U (na segunda). Existe uma matriz de homografia w no espaço �� 
entre as duas bases projetivas tal que: 

?� = w?�U e  4.1  �� =  ��Uw}�,  4.2  
em que ��  e ��U são as matrizes de projeção para a imagem comum nas duas 

reconstruções. Considerando imagens reais, essa relação não é obtida precisamente e a 

estimativa da minimização do erro é necessária.  

O cálculo a matriz de homografia é baseado no erro da distância entre os pontos 

3D após a aplicação da matriz de homografia na segunda reconstrução: 
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�M4��� =  � ��(?�, ?�U)� ,  4.3  
Fitzgibbon e Zisserman  [13] descrevem duas formas possíveis para a matriz de 

homografia ser calculada. � pode ser representado pela distância algébrica: 
��(?, A) = �(? A¡ − A ?¡)��

 ¢�   4.4  
ou pela distância euclidiana: 

�£(?, A) = � ¤? ?¡ − A A¡¥��
 ¢�   4.5  

quando os pontos 3D ? e A não estão em coordenadas homogêneas. A partir deste 

ponto, esta técnica será denominada de técnica de Zisserman. 

4.2 Técnica Proposta por Brisc 
A técnica proposta por Brisc em  [4] é uma simplificação do método de 

Fitzgibbon e Zisserman. Como descrito na Seção  4.1, é necessário identificar os pontos 

em comum nas duas reconstruções. Na proposta de Brisc, assim como na técnica de 

Fitzgibbon e Zisserman, dados dois pontos 3D reconstruídos em bases diferentes, 

representando o mesmo ponto 3D, eles se relacionam através da matriz de homografia, 

de acordo com as Equações  4.1 e  4.2. Esta técnica obtém o conjunto de pontos em 

comum e a pose de câmera de cada imagem utilizando a minimização do erro de 

reprojeção. Dessa forma, pode-se determinar w, pela minimização da distância 

euclidiana da projeção dos pontos 3D na mesma base: 

� L�(�w?U, �?)�   4.6  
em que os pontos 3D consistem nos pontos em comum entre as duas reconstruções. O 

erro de reprojeção é uma métrica importante pelo seu significado geométrico, pois 

quantifica a relação entre os pontos 3D reconstruídos e a estimativa da matriz de 

projeção com a informação disponível na imagem. Quanto menor for o erro de 

reprojeção, mais próximo do valor real está à estimativa da pose de câmera e da 

estrutura da cena. Essa métrica também é utilizada pelos demais métodos. 

Como os pontos representam o mesmo ponto em bases diferentes, e possuem a 
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mesma projeção 2D, a matriz de homografia pode ser resumida para uma combinação 

do fator de escala e da translação, descrito pela relação: 

w =  f* 0 0 b]0 * 0 b_0 0 * b¦0 0 0 1 g.  4.7  
A matriz de homografia pode ser calculada através da correspondência de 

quatro pontos. Como existem vários pontos, utiliza-se o método de mínimos quadrados 

para resolver o sistema de equações super determinado. 

4.3 Técnica Proposta por Madeira 
O método proposto por Madeira  [27] [28] consiste em unir as poses de câmeras 

utilizando as matrizes de rotação e de translação. Ele divide o conjunto de imagens de 

entrada em subsequências com mais de duas imagens. Considerando que foram 

calculadas as matrizes de projeção de todas as câmeras das subsequências de imagens, 

o próximo passo é unir as câmeras para gerar uma reconstrução completa.  

Este método foi dividido em duas etapas: o alinhamento das subsequências e a 

compatibilização de escala.  

O alinhamento consiste em determinar uma transformação que aplicada a cada 

câmera da subsequência, vai levar os pontos de uma base para outra. Então, dadas duas 

subsequências S�¢ [P� P�  … P&] e S� =  [Q� Q�  … Q©], tem-se que P& =  Q� (existem uma 

imagem em comum em cada subsequência), onde P& = K[R&|t&] e Q� = K[R�|t�], e 
deseja-se calcular os novos valores de Q = K[R«|t«]. O movimento rígido é definido pela 

seguinte transformação: 

T¬7®b¯ =  T¬77�97#®77�9(b� − b#) + b¯.  4.8  
Essa transformação deve ser aplicada a todas as câmeras presentes em cada 

subsequência. Mesmo com as câmeras alinhadas, é necessário recuperar a escala em 

relação a um referencial (a escala real só é recuperada caso haja informações da cena). 

Define-se como a reconstrução da primeira subsequência a escala da reconstrução, e as 

demais reconstruções devem estar utilizando esta proporção previamente determinada.  

Para levar a escala das demais subsequência para a da primeira, basta 

considerar os pontos em comum em ambas as reconstruções. O fator de escala pode ser 
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obtido como resposta ao seguinte problema de otimização  [27]: 

“Determinar γ ∈  R$ tal que, aplicando-se a transformação K[R|t] → K[R|γt] 
sobre todas as câmeras de S�, obtém-se uma nova sequência que ao ser alinhado, faz 

com que o erro de reprojeção seja mínimo.” 

O processo de alinhamento e compatibilização da escala é executado, então, com 

a união dessas duas transformações. Tem-se que para cada câmera da subsequência 

será aplicada a seguinte transformação, sendo γ constante na subsequência: 
T¬7®±b¯ =  T[77�97#|77�9(b� − b#) + ±b].  4.9  

4.4 Técnica 2D3D 
O método 2D3D  [31] computa o resultado da matriz de projeção utilizando a 

correspondência entre os pontos 3D reconstruídos e a projeção deles nas imagens a 

serem consideradas. Neste processo, é calculada a reconstrução do primeiro par de 

poses de câmeras. Dessa forma, têm-se a solução para as duas primeiras câmeras, 

denotadas por �� e ��, e a solução dos pontos visíveis nestas imagens (tanto os pontos 

3D como os pontos 2D correspondentes). Supondo que essa reconstrução seja o 

sistema de referência, é possível encontrar a projeção dos pontos 3D reconstruídos em 

outras imagens. Uma vez computadas as correspondências entres os pontos 3D 

reconstruídos e os pontos 2D na imagem, a matriz de projeção desta câmera é 

computada pela relação: 

� = �?.  4.10  
Os vetores x e �?, possuem a mesma direção, mesmo que a diferença seja 

determinada por um fator de escala. Portanto, o produto vetorial tem valor zero:  

� × �? = 0.  4.11  
Desenvolvendo essa equação, chega-se a relação matricial: 

B�_��9? − �²��9? �²��9? − �]��9?�]��9? − �_��9? C = 0  4.12  
onde � =  (�] , �_,�²) e ��9 é a M-ésima linha da matriz �. A Equação  4.12 pode ser 
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simplificada para: 

B 09 −�²³ �_³�²³ 09 −�]³�_³ �]³ 09 C E������F = 0.  4.13  
Para encontrar a solução dessa matriz, são necessárias pelo menos doze 

variáveis para o sistema e8 = 0. A dimensão do sistema depende da quantidade n de 
correspondências entre os pontos 2D e 3D. São necessários pelo menos seis pontos 

para resolver o sistema, porém com a existência de ruído a utilização de uma 

quantidade maior de pontos faz-se necessária. Neste caso, a solução é obtida 

minimizando o erro algébrico ‖Ap‖, com restrição de ‖p‖ = 1. A solução é o autovetor 
de A¶A correspondente ao menor autovalor  [16].  

4.5 Resumo 
Neste capítulo foram apresentadas quatro técnicas de alinhamento que podem 

ser utilizadas para minimizar o problema de alinhamento de pose de câmera. No 

próximo capítulo, será ilustrado o pipeline de reconstrução 3D utilizado nesta 

dissertação, como também a metodologia de avaliação desenvolvida para avaliar as 

técnicas de alinhamento no pipeline de reconstrução 3D quando são utilizadas várias 

imagens. 
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5  
 

Implementação e Avaliação das 
Técnicas de Alinhamento 

Este capítulo descreve o pipeline de reconstrução 3D implementado nesta 

dissertação de mestrado e as ferramentas utilizadas para dar suporte ao 

desenvolvimento da mesma. Além disso, descreve a metodologia de avaliação proposta 

por esta dissertação de mestrado para comparar qualitativamente e quantitativamente 

as técnicas de alinhamento das reconstruções 3D descritas no capítulo  4. Também 

serão descritos alguns aperfeiçoamentos realizados nas técnicas de alinhamento de 

poses de câmera.  

Esta dissertação de mestrado se encontra no contexto de um projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Realidade Virtual e Multimídia (GRVM) 

sediado pelo Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE),  em parceria com o CENPES Petrobras e a FINEP. O pipeline de reconstrução 

3D denominado R3D está sendo desenvolvido dentro deste projeto de pesquisa 

intitulado “TechPetro – Desenvolvimento de tecnologias nas áreas de realidade 

aumentada sem marcadores e reconstrução 3D a partir de imagens 2D”. 

5.1 Simplificação do Pipeline de Reconstrução 
3D 

Esta dissertação optou por uma simplificação do pipeline de reconstrução 3D 

tendo em vista que o seu objetivo principal é investigar, entre as técnicas de 

Capítulo  
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alinhamento de poses de câmera, qual seria a mais precisa e confiável. Esta técnica 

deve atender a esses requisitos tanto do ponto de vista das poses de câmera quanto da 

projeção dos pontos 3D. Como descrito no Capítulo  3, uma visão geral do pipeline de 

reconstrução 3D, ilustrado na Figura  5.1, é dividido em seis etapas: tratamento de 

imagem, estimativa da matriz fundamental, estimativa de pose, triangulação, 

reconstrução densa e texturização.  

 

Figura  5.1: Simplificação do pipeline de reconstrução 3D proposto por 

Pollefeys. 

A proposta desta dissertação é implementar o pipeline tratando apenas a 

reconstrução esparsa, que engloba as quatro primeiras etapas destacadas em vermelho 

na Figura  3.1. A opção de simplificar o pipeline de reconstrução 3D foi tomada tendo 

em vista que: 1) quanto melhor for a reconstrução esparsa, melhor será a reconstrução 

densa; 2) os pipelines de reconstrução 3D existentes não permitem ao usuário escolher 

qual a técnica de alinhamento de poses de câmera que atende aos requisitos de precisão 

e confiança da sua aplicação.  

O fluxo de execução do pipeline foi dividido nas seguintes etapas: a primeira 

consiste na entrada de um conjunto de imagens. O bloco de tratamento de imagem 

seleciona duas imagens a partir das quais são extraídos os pontos de interesse e 

calculados os pontos correspondentes nas imagens. A seguir, são calculadas as matrizes 

fundamental e essencial permitindo então definir a relação epipolar entre as imagens. A 
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estimativa de pose consiste em extrair da matriz essencial a matriz de rotação e a 

translação das imagens. Uma vez calculada a matriz de projeção e tendo as 

correspondências dos pontos, a próxima etapa é a triangulação dos pontos para calcular 

as coordenadas 3D dos mesmos. Finalmente, tem-se a otimização, que consiste na 

aplicação do Sparse Bundle Adjustment (SBA)  [23] [24] nos pontos 3D e nas poses para 

obter resultados mais precisos. Este resultado será considerado como a base de 

referência para continuar o processo de reconstrução com as demais imagens de 

entrada. 

Quando o conjunto de imagens possui mais de duas imagens, a reconstrução é 

estendida para a próxima imagem e todo o pipeline é executado até que todas as 

imagens de entrada sejam processadas. Detalhando esse procedimento, cada nova 

imagem é adicionada ao módulo de tratamento de imagem que extrai os pontos de 

interesse desta e computa os pontos em comum com a imagem base de referência. A 

seguir, a relação entre essas duas imagens (matriz fundamental e essencial) é calculada. 

Enquanto que na etapa de estimativa de pose, a posição relativa à pose anterior é 

extraída para posterior aplicação das técnicas de alinhamento. Em algumas técnicas, 

têm-se como requisito a informação dos pontos 3D obtidos na nova reconstrução; 

nestes casos, os pontos serão triangulados e ao resultado será aplicado o SBA para 

refiná-los. Em seguida, aplica-se o alinhamento. Nas técnicas que não requisitam as 

informações de pontos 3D, o alinhamento é diretamente aplicado. Finalmente, a etapa 

de otimização é realizada utilizando o SBA nas poses de câmera, resultando no 

alinhamento das mesmas. Os módulos implementados serão descritos a seguir. 

5.1.1 Tratamento da Imagem 

O sistema de reconstrução 3D é alimentado por um conjunto de imagens e 

produz como saída uma lista de pontos correspondentes. Uma das funcionalidades 

deste módulo de tratamento das imagens é a seleção das imagens que serão tratadas 

(imagens chaves). A qualidade da reconstrução depende da escolha do par de imagens 

inicial. Esse par deve ser escolhido de forma que seja possível gerar uma boa 

reconstrução, já que ela será primordial para o processamento das demais etapas do 

pipeline. Alguns critérios são definidos para identificar quais imagens podem ser 

selecionadas para a reconstrução: uma quantidade mínima de pontos correspondentes; 

a posição relativa entre as poses das imagens e o erro da homografia planar  [19] (matriz 
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As entradas desse módulo são os pontos 2D e suas correspondências. No 

pipeline R3D, é utilizado o algoritmo de 8-point normalizado  [19] para computar a 

matriz fundamental. Uma vez obtida a matriz fundamental, calcula-se a matriz 

essencial utilizando a matriz de calibração das câmeras cujos parâmetros são definidos, 

de acordo com a descrição da Seção  5.1.6. 

Uma das características fundamentais da matriz essencial é que ela seja de 

posto 2, definida pela fatoração � = �LM,N(·, ·, 0)�9. Para atender ao requisito de 
posto 2 algumas transformações matemáticas devem ser realizadas. Para obter a 

fatoração da matriz essencial, decompõe-se utilizando valores singulares SVD. A matriz 

essencial já fatorada apresenta a forma � = �LM,N(±�, ±�, ±�)�9, então modifica-se os 

valores do termo singular para · =  ±�$±� e anula-se o terceiro termo. Finalmente, a 

matriz essencial de posto 2 será o resultado da recomposição com o termo singular 

 [26]. 

Resumindo, este módulo tem como funcionalidade principal calcular a matriz 

fundamental e transformar matematicamente a matriz essencial em uma matriz de 

posto 2. 

5.1.3 Estimativa de Pose 

Este módulo é responsável pela extração da matriz de rotação e do vetor de 

translação da matriz essencial e também realiza o alinhamento das poses da câmera, 

quando necessário. A cada nova imagem que alimenta o pipeline R3D, a matriz 

essencial é computada. A matriz de rotação e o vetor de translação são extraídos da 

matriz essencial utilizando o SVD, como descrito na Seção  3.3. Quatro soluções 

possíveis são utilizadas para verificar se a triangulação dos pontos realizada atende ao 

requisito de posicionamento em frente das duas câmeras. A pose da primeira câmera é 

expressa por � = [O|0] e a da segunda por � = [7|b].  
Esse procedimento descrito no parágrafo anterior é repetido para a sequência 

de imagens a ser tratada, considerando-se o seu início a partir da terceira imagem. A 

cada ciclo de processamento cria-se uma reconstrução parcial obtida com a nova 

imagem da sequência e a base de referência obtida anteriormente. Ao final deste 

módulo, são aplicadas as técnicas de alinhamento.  
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Resumindo, a principal funcionalidade deste módulo é calcular a matriz de 

rotação e o vetor de translação a partir da matriz essencial. E, a partir da terceira 

imagem, executar o alinhamento das poses de câmera e assim gerar uma reconstrução 

única.  

5.1.4 Triangulação 

Este módulo tem como entrada os pontos 2D correspondentes e as matrizes de 

projeção resultantes do módulo de estimativa de pose, e calcula a posição dos pontos 

3D. Como existe a presença de ruído nas correspondências dos pontos 2D e/ou nas 

matrizes de projeção calculadas, os raios utilizados para projetar os pontos 3D podem 

não se interceptar. Então, o ponto 3D é definido como o centro da reta que possui 

menor distância em relação aos raios. Quanto maior a quantidade de imagens (matrizes 

de projeção e correspondência de pontos no conjunto de imagens), maior será a 

precisão da posição do ponto 3D (veja seção  3.4). A Figura  5.5 apresenta a saída deste 

módulo com os pontos já triangulados.  

 

Figura  5.3: Nuvem de pontos que representa a saída do módulo. 

Resumindo, a principal funcionalidade deste módulo é calcular a posição 3D dos 

pontos. 
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5.1.5 Otimização 

Este módulo tem como entrada os pontos 3D e as estimativas de poses de 

câmera. Sua principal funcionalidade é obter com mais precisão a reconstrução e o 

alinhamento das poses de câmera. Para atender a esses requisitos, aplica-se o SBA nas 

câmeras calculadas e na nuvem de pontos 3D. O SBA, responsável pela otimização, é 

executado ao final de cada reconstrução utilizando duas imagens, e posteriormente ao 

processamento das técnicas de alinhamento. Os resultados desse módulo são a nuvem 

esparsa de pontos 3D e as câmeras alinhadas, como apresentado na Figura  5.5, quando 

todas as imagens pertencentes ao conjunto de entrada tiverem sido processadas. 

Resumindo, este módulo tem por funcionalidade a aplicação do SBA nos pontos 

e nas poses de câmera. 

 

5.1.6 Matriz de Calibração da Câmera 

Alguns métodos de auto-calibração da câmera foram propostos na literatura por 

 [38] [43]. No pipeline R3D, utiliza-se câmeras já calibradas, ou seja, cujos parâmetros 

intrínsecos sejam previamente conhecidos. Durante o processo de investigação para 

selecionar a melhor técnica de alinhamento de poses de câmera foi utilizado um 

conjunto de imagens adquiridas por uma câmera cujos parâmetros intrínsecos eram 

conhecidos (conjunto de dados reais). Uma calibração preliminar foi realizada para 

determinar essas variáveis utilizando a versão demo da ferramenta Boujou  [3], 

ferramenta que oferece tecnologia para extrair, manipular, combinar, criar e melhorar 

imagens e reconstrução 3D. Além disso, assumiu-se que esses parâmetros não sofreram 

modificações no conjunto de imagens. Para o conjunto de dados sintéticos adotou-se 

um método empírico para extrair os parâmetros intrínsecos da câmera baseado no 

código disponibilizado por Jun Liu  [22] para geração do caso de teste.  

5.2 Implementação das Técnicas de 
Alinhamento 

As técnicas de alinhamento de poses de câmera descritas no Capítulo   4 foram 

implementadas. O mesmo conjunto de dados de entrada e a mesma correspondência de 
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pontos foram utilizados nas reconstruções.  

As técnicas de Zisserman e Brisc foram implementadas com algumas 

modificações dos algoritmos descritos nas Seções  4.1 e  4.2, respectivamente. A Equação 

 4.1 (?� = w?´�) foi desenvolvida para utilizar o sistema na forma e� = �. No caso de 
Zisserman, como não há restrições para o cálculo da homografia, as 16 variáveis da 

matriz de homografia foram multiplicadas e reduzidas ao vetor  �. São necessários 16 
pelo menos 16 pontos para resolver o sistema. Para o caso de Brisc, como existem 

restrições, têm se apenas quatro variáveis. Então, utilizou-se o mesmo procedimento, 

porém o vetor � possui apenas quatro termos, sendo necessários 4 pontos para resolver 

o sistema.  

Com essa quantidade mínima de correspondência, obteve-se através do SVD 

uma solução inicial para a resolução do sistema. (Existem outras formas de resolver 

sistemas lineares, mas foi utilizada a decomposição em valores singulares, por estar 

disponível na VXL  [51] de forma otimizada).  

A solução deste sistema pode apresentar erros grosseiros, devido à existência de 

outliers na resolução do sistema. Para tratar esse problema, foi aplicado ao cálculo da 

matriz de homografia uma solução robusta baseada no RANSAC  [27]. Dado o conjunto 

de pontos correspondentes, seleciona-se aleatoriamente conjuntos de pontos com um 

número mínimo de pontos para estimar a solução do sistema. Para cada conjunto, 

calcula-se a solução do problema e, em seguida, verifica-se a quantidade de pontos que 

se adéquem ao modelo calculado por esta solução. A melhor estimativa é a que tem a 

maior quantidade de pontos aprovados (inliers). Definido este conjunto, a solução é 

recalculada com todos os inliers. Por fim, é aplicado o algoritmo de Levemberg-

Marquadt para minimizar o erro de reprojeção associado a todos os pontos. 

Os métodos utilizados para calcular as poses foram diferentes nessas 

abordagens. Enquanto que as técnicas de Zisserman e de Brisc utilizam Triplet 

(computa a matriz fundamental considerando três imagens), para calcular as matrizes 

de projeção, a implementação desta dissertação utilizou a geometria epipolar 

considerando apenas duas imagens, que é uma implementação mais simples do que a 

anterior, porém o resultado é tão robusto quanto [19]. 

No caso da técnica do Madeira, que utiliza uma subsequência de imagens 

extraídas de um vídeo para calcular a pose de câmera, como descrito na Seção  4.3, a 



 

 

 

 

55 

 

adaptação feita nesta técnica despreza a subsequência de imagens e considera apenas 

um par de imagens. Essa modificação ocorre porque a técnica do Madeira trata uma 

sequência de vídeo em que as imagens são muito próximas então são extraídos os 

quadros do vídeo e organizados em subsequências. Enquanto que esta dissertação 

aborda imagens que possuem uma baseline longa. A imagem a ser adicionada é 

calculada em relação à imagem base de referência, que nesse caso terá a pose como 

sendo � = [O|0]. Como ela é a matriz identidade e a translação é igual a zero, ela não 

influenciará na transformação, sendo desconsiderada. A transformação implementada 

nesta dissertação utiliza a seguinte equação: 

T[70|b0] =  T[707¸|70(b¸) +  b0],  5.1  
onde �0 = T[70|b0] é a pose a ser alinhada e �̧ = T[7¸|b¸] é a última pose da sequência 

anterior. Como as escala das reconstruções não é recuperada, então, é necessário 

aplicar o fator de escala ± na Equação  5.1 resultando na seguinte transformação: 

T[70|b0] =  T[707¸|70(b¸) +  ±b0],  5.2  
onde γ é o fator de escala. O método de Levenberg-Marquardt foi aplicado para 

minimizar o erro de reprojeção. Analogamente às técnicas anteriores, existem o 

problema da presença de outliers no conjunto de pontos correspondente. Para 

solucionar o problema foi utilizado um método semelhante ao descrito anteriormente. 

Para cada fator de escala encontrado, foi avaliado o erro de reprojeção para definir 

quais pontos são considerados inliers. Os que tivessem erro abaixo de um limiar 

(calculado de acordo com o erro médio) são utilizados para computar um novo valor 

para o fator de escala. Após esta etapa, todos os pontos são re-avaliados considerando o 

novo fator de escala para verificar o erro de reprojeção e a quantidade de inliers. 

Aplica-se este procedimento até que  o erro de reprojeção não diminuir e a quantidade 

de inliers for superior a 60%. 

Tendo em vista que o objetivo da técnica do Madeira é recuperar apenas as poses da 

câmera, e não a estrutura da cena. Para obter melhores resultados em relação a 

estrutura e a pose da câmera foi necessário otimizar esta técnica. Isto foi possível 

adicionando-se o algoritmo de otimização do SBA obtendo-se resultados mais precisos 

tanto da estrutura da cena quanto da pose da câmera. 

A técnica mais utilizada pela literatura, até então, para reconstrução 3D em tempo 
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real é o método de correspondência 2D3D (Seção  4.4), principalmente por otimizar o 

tempo de processamento. Esta técnica utiliza mínimos quadrados para resolver o 

sistema formado por � = �?.  
5.2.1 Sparse Bundle Adjustment  

O Sparse Bundle Adjustment  [23] é comumente utilizado como o último passo 

em algoritmos de visão computacional para reconstrução 3D baseada em múltiplas 

imagens. O SBA refina simultaneamente as matrizes de projeção e a estrutura 3D de 

uma cena a partir de uma estimativa inicial, realizando uma otimização global do erro 

de reprojeção em todas as imagens tratadas. É uma solução não-linear otimizada para 

resolver problemas de mínimos quadrados que baseia-se no algoritmo de Levenberg-

Marquardt. O SBA é executado nas reconstruções utilizando apenas duas imagens e ao 

final de cada técnica de alinhamento considerando todas as câmeras. 

5.3 Ferramentas 
A implementação do pipeline R3D incluindo as técnicas de alinhamento foi 

realizada em C++, utilizando o Visual Studio 2008 versão 9.0 como IDE. A principal 

biblioteca utilizada para dar suporte aos elementos matemáticos da implementação foi 

a VXL  [51]. A VXL consiste em uma coleção de bibliotecas desenvolvidas em C++ 

projetadas para atender requisitos de aplicações de visão computacional. A VXL 

contém bibliotecas de manipulação algébrica (matrizes e vetores), manipulação de 

imagens e manipulação geométrica de pontos e curvas. Foram explorados na 

implementação do pipeline R3D os recursos de álgebra linear, a implementação do 

algoritmo de Levenberg-Marquardt, o algoritmo de decomposição em valores 

singulares (SVD), e o algoritmo de 8-point normalizado, além das estruturas de dados. 

Para a visualização dos pontos foi utilizado o triangulation, uma interface 

desenvolvida no contexto deste projeto para criação de uma malha utilizando o 

algoritmo Convex Hull  [6] a partir de uma nuvem de pontos 3D. Uma das 

funcionalidades dessa interface é visualizar os pontos 3D no espaço e a posição da 

câmera. Além desta interface, foi utilizado o MATLAB  [29] para visualizar os pontos e 

computar as distâncias entre o ground-truth e as reconstruções obtidas. 

Outra ferramenta importante utilizada foi o Bundler  [48], que foi alterado para 
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criar as correspondências 2D das imagens utilizadas nos casos de teste com dados reais 

e os pontos 3D referentes a cada ponto.  

Por fim, para as otimizações, foi utilizada uma versão do SBA disponível 

em [24], na qual foram feitas pequenas modificações para permitir a comunicação com 

o pipeline R3D implementado. 

5.4 Metodologia de Avaliação 
O maior desafio do SfM é reconstruir um modelo completo a partir de um 

conjunto de imagens capturadas em diferentes pontos de vista. Apesar das várias 

contribuições existentes na literatura para o desenvolvimento de algoritmos de 

alinhamento robustos e eficientes, a falta de conjuntos de dados de referência dificulta 

a realização de um estudo comparativo/quantitativo do desempenho destes algoritmos 

 [43]. As análises (qualitativas), em sua maioria, são relacionadas apenas aos resultados 

visuais  [1] [7] [15] [38], considerando a cena final (após a fase de texturização da cena 

obtida pela reconstrução densa dos pontos). 

Até o presente momento, a autora deste trabalho não conhece nenhuma 

avaliação comparativa das técnicas de alinhamento de reconstrução 3D. Cada técnica 

de alinhamento abordada neste trabalho foi resultado da investigação das possíveis 

abordagens disponíveis na literatura. Cada técnica encontrada foi adotada pelo autor 

como uma etapa particular do próprio pipeline de reconstrução 3D. Além disso, as 

metodologias encontradas na literatura que fazem uma análise quantitativa abordam a 

complexidade dos algoritmos de reconstrução  [31], avaliações das características 

projetivas da cena como razão cruzada, coplanaridade dentre outras  [1]. O trabalho 

proposto por  [15] utiliza como métrica a posição de câmera para avaliar a trajetória da 

câmera. Alguns trabalhos como  [9] utilizam o erro de reprojeção para avaliação. Um 

trabalho semelhante a este está apresentado em  [43] que faz uma avaliação 

comparativa do pipeline completo e não apenas da reconstrução esparsa. 

Com o objetivo de avaliar as diferentes propostas de técnicas de alinhamento de 

pose de câmera, esta dissertação de mestrado propõe uma metodologia de avaliação. 

Essa metodologia define quatro métricas. As próximas seções descrevem estas métricas 

propostas ilustrando-as com exemplos. No próximo capítulo, seis estudos de caso irão 
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utilizar esta metodologia como prova de conceito. 

As métricas propostas e utilizadas foram categorizadas em quatro características 

fundamentais: 

• avaliação dos pontos 3D: a reconstrução utiliza os pontos 3D de cada cena, e quanto 

mais precisa for a sua obtenção melhor será o resultado da reconstrução; essa 

métrica é importante pois é a entrada para a reconstrução densa do objeto e sobre 

essa informação será aplicada a malha da cena e assim gerar o modelo 3D final. 

Qualquer imprecisão na nuvem de pontos esparsa pode criar uma estrutura 3D que 

não contempla a cena original; 

• avaliação dos pontos 2D: é importante para obtenção dos valores dos erros de 

reprojeção e epipolar; já que essa informação relaciona a estrutura 3D adquirida 

com as informações conhecidas da cena; 

• avaliação do posicionamento das poses da câmera: trata da corretude do 

alinhamento de poses da câmera, que é uma característica importante para avaliar 

as técnicas de alinhamento pois quanto mais precisa a pose de câmera, melhor será 

a reconstrução dos pontos, além de poder ser utilizado para estimar novos pontos e 

identificar outliers; 

• tempo de execução: no caso de aplicações que requerem uma reconstrução 3D em 

tempo real, o tempo é um requisito primordial.  

5.4.1 Avaliação dos Pontos 3D 

A primeira categoria considera os pontos 3D gerados pela reconstrução 

utilizando apenas duas imagens, e o resultado após a aplicação de uma das técnicas de 

alinhamento. Nesta métrica foram aplicados dois tipos de verificação: a verificação do 

ground-truth e a inspeção visual, que serão descritos a seguir.  

Verificação do Ground-Truth 

O ground-truth (GT) é o conjunto de informações que definem a posição exata 

de cada ponto 3D que compõe uma cena no mundo real. Uma reconstrução, no 

contexto desta dissertação de mestrado, é considerada como ótima quando os valores 

dos pontos 3D reconstruídos são o mais próximo possível dos valores estabelecidos 

pelo GT. O cálculo do erro da reconstrução é definido pela diferença entre a distância 



 

 

euclidiana entre os pontos 3D correspondentes no con

ground-truth. 

Então, considerando o conjunto de pontos 3D que representam o ¹ = º?�, ?�,… ,?»¼, e os pontos 3D reconstruídos 
a distância estimada é definida como a média absoluta da distância entre os pontos 3D:

A Figura  5.4 exemplifica o cálculo da distância entre uma reconstrução e o seu 

GT. A imagem da direita é o conjunto de setas que definem o deslocamento do ponto 

3D reconstruído a partir do ground

(a) 

Figura  5.4: (a) apresenta os pontos 3D reconstruídos em vermelho e os 

pontos do GT em verde.

reconstruídos para o GT. 

Estes dados foram obtidos considerando

em qualquer um dos eixos é de 10 unidades. Ou seja, nos eixos x, y e z, os pontos 

reconstruídos são proporcionais ao tamanho original da cena. Além disso, o GT está 

centralizado nas coordenadas x, y, z (o centro de massa). Esta restrição deverá ser 

adotada sempre que ocorram comparações entre reconstruções diferentes. Este método 

possibilita uniformizar a comparação de diferentes reconstruções (cenários diferentes).

e os pontos 3D correspondentes no conjunto de dados reconstruído e no 

Então, considerando o conjunto de pontos 3D que representam o 

e os pontos 3D reconstruídos 7 ) ºA�, A�, … , A»¼, a serem analisados, 

a distância estimada é definida como a média absoluta da distância entre os pontos 3D:
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exemplifica o cálculo da distância entre uma reconstrução e o seu 

GT. A imagem da direita é o conjunto de setas que definem o deslocamento do ponto 

ground-truth. 

(b) 

) apresenta os pontos 3D reconstruídos em vermelho e os 

pontos do GT em verde. (b) ilustra a distância entre os pontos 3D 

reconstruídos para o GT.  

tes dados foram obtidos considerando-se que a maior distância dos pontos 

em qualquer um dos eixos é de 10 unidades. Ou seja, nos eixos x, y e z, os pontos 

reconstruídos são proporcionais ao tamanho original da cena. Além disso, o GT está 

oordenadas x, y, z (o centro de massa). Esta restrição deverá ser 

adotada sempre que ocorram comparações entre reconstruções diferentes. Este método 

possibilita uniformizar a comparação de diferentes reconstruções (cenários diferentes).
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junto de dados reconstruído e no 

Então, considerando o conjunto de pontos 3D que representam o ground-truth 

, a serem analisados, 

a distância estimada é definida como a média absoluta da distância entre os pontos 3D: 

5.3 

 

exemplifica o cálculo da distância entre uma reconstrução e o seu 

GT. A imagem da direita é o conjunto de setas que definem o deslocamento do ponto 

) apresenta os pontos 3D reconstruídos em vermelho e os 

) ilustra a distância entre os pontos 3D 

se que a maior distância dos pontos 

em qualquer um dos eixos é de 10 unidades. Ou seja, nos eixos x, y e z, os pontos 

reconstruídos são proporcionais ao tamanho original da cena. Além disso, o GT está 

oordenadas x, y, z (o centro de massa). Esta restrição deverá ser 

adotada sempre que ocorram comparações entre reconstruções diferentes. Este método 

possibilita uniformizar a comparação de diferentes reconstruções (cenários diferentes). 
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Outro fator a ser considerado é a divergência entre os sistemas de coordenadas 

utilizados pelo ground-truth e pelos pontos reconstruídos. Para poder calcular a 

distância entre os pontos 3D é necessário que eles estejam representados no mesmo 

plano cartesiano. Portanto, deve-se aplicar uma transformação que leve a reconstrução 

para o mesmo sistema de coordenadas definido pelo GT. Esta operação utiliza a técnica 

de absolute orientation  [20] [30] que consiste em encontrar a relação entre dois 

sistemas de coordenadas utilizando os pares de correspondências dos pontos 3D. 

A grande dificuldade encontrada, nesta dissertação, foi obter um conjunto de 

dados que fornecesse tanto o conjunto de pontos 2D correspondentes como a sua 

reconstrução 3D para definir o GT para dados (imagens) reais. O ground-truth 

“perfeito” consiste nas posições exatas dos pontos 3D no mundo real que pode ser 

adquirido através de um sensor. Na literatura existem alguns conjuntos de dados, 

porém os dados reais utilizam uma malha densa enquanto que esta dissertação 

necessita de dados representados em uma nuvem de pontos esparsa. Uma solução 

alternativa para criar o GT foi adotar a ferramenta Bundler  [48] para gerar uma nuvem 

esparsa de pontos tendo sido considerado que este algoritmo possui uma estimativa 

bem sedimentada e pode ser adotada como padrão. O Bundler é um sistema SfM que 

reconstrói uma cena a partir de um conjunto de imagens desordenadas e sua 

implementação está disponível na Internet  [48]. 

Inspeção Visual 

A inspeção visual avalia subjetivamente, pois não leva em consideração um 

valor numérico e depende da acuidade visual do avaliador. Consiste em avaliar o 

resultado dos pontos 3D sobre a imagem para identificar os elementos dessa imagem 

que foram reconstruídos (corretamente). Além disso, visa identificar se a profundidade 

dos pontos (o eixo z) é proporcional ao tamanho dos pontos nas outras coordenadas (x 

e y). Ou seja, se o maior tamanho de x for 10, e a profundidade aparentar ser o dobro, 

então o tamanho da coordenada z deve ser o dobro da coordenada y na cena original. A 

Figura  5.5, a Figura  5.6 (a) e a Figura  5.6 (b) ilustram a inspeção visual. 



 

 

Figura  5.5: Cena utilizada como estud

(a) 

Figura  5.6. Nuvem de pontos obtida 

de caso.(a) exibe uma vista de cima da cena e (b) uma vista frontal.

Observe que no lado esquerdo

possui ângulos de 90 graus como a original, que

parede menor que representa a lareira do castelo, e que 

aproximadamente o dobro em relação à parede adj

área da porta branca possui uma quantidade menor de pontos

concentração maior de pontos na área dos barris.

5.4.2 Avaliação dos Pontos 2D

A segunda categoria avalia a coerência dos pontos 2D em relação à 

reconstrução. Dois critérios são utilizados nesta métrica: o primeiro diz respeito à 

compatibilidade da reprojeção dos pontos 3D a partir da matriz de projeção 

calculada e da posição real dos pontos 2D na imagem (isto é a definição de erro de 

 

Cena utilizada como estudo de caso. 

 

(b) 

Nuvem de pontos obtida a partir da cena utilizado como estudo 

(a) exibe uma vista de cima da cena e (b) uma vista frontal. 

Observe que no lado esquerdo é possível identificar que a parede reconstruída 

los de 90 graus como a original, que a reconstrução possui uma saliência na 

representa a lareira do castelo, e que o tamanho da parede maior é 

aproximadamente o dobro em relação à parede adjacente. Na figura do lado

possui uma quantidade menor de pontos e apresenta uma 

concentração maior de pontos na área dos barris. 

Avaliação dos Pontos 2D 

A segunda categoria avalia a coerência dos pontos 2D em relação à 

strução. Dois critérios são utilizados nesta métrica: o primeiro diz respeito à 

compatibilidade da reprojeção dos pontos 3D a partir da matriz de projeção 

calculada e da posição real dos pontos 2D na imagem (isto é a definição de erro de 
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estudo 

identificar que a parede reconstruída 

a reconstrução possui uma saliência na 

o tamanho da parede maior é 

do lado direito, a 

apresenta uma 

A segunda categoria avalia a coerência dos pontos 2D em relação à 

strução. Dois critérios são utilizados nesta métrica: o primeiro diz respeito à 

compatibilidade da reprojeção dos pontos 3D a partir da matriz de projeção 

calculada e da posição real dos pontos 2D na imagem (isto é a definição de erro de 
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reprojeção  [13]). O segundo considera o erro epipolar  [52], que pode ser definido 

como o relacionamento existente entre os pixels de uma imagem com os pontos 

correspondentes em outra imagem, utilizando a matriz fundamental. A seguir estes 

critérios são descritos. 

Erro de Reprojeção 

As técnicas de SfM dependem dos pontos 2D extraídos das imagens para 

recuperar as informações de estrutura da cena e do movimento da câmera. O erro de 

reprojeção é um dos critérios mais utilizados para avaliação desses fatores, pois 

considera tanto a posição da câmera como o ponto 3D, além de ser facilmente 

observado. Ele calcula se um ponto de interesse está localizado precisamente em uma 

dada posição 2D. Ou seja, dados os pontos 3D reconstruídos (?) e a matriz de projeção 

calculada (�), o erro de reprojeção consiste em reprojetar os pontos 3D �U ) �? na 

imagem e calcular a distância euclidiana entre o ponto 2D reprojetado e as coordenadas 

deste ponto na imagem real x. O erro é a média absoluta da distância entre os pontos: 

L��, �U� )  ∑ ‖]}]U‖½½#¢� , 5.4 

 

em que � é o número total de pontos reprojetados, e a distância é expressa em pixels. 

Erro Epipolar  

Como visto na Seção  2.4.2, dadas duas câmeras � e �′ (sabendo que o 
deslocamento entre elas é representado por 7 e b e os pontos � e �U que são as imagens 

do ponto 3D (X) das câmeras, respectivamente, tem-se que a reta l =  Fx é a reta 
epipolar que contém a projeção do ponto � na segunda imagem, e y é a matriz 

fundamental. Como �U ∈ p, se �U for o correspondente exato de �, a distância de �U para 
a reta epipolar deve ser igual a zero. O erro epipolar corresponde à distância Euclidiana 

do ponto �U à linha epipolar, que é definida pela equação: 
L(�U, y�) =  �U9y�Ày��� − y���, 5.5 

 

em que (y�)� é a i-ésima coordenada do vetor y�. No entanto, essa correspondência 
não é linear, e as duas imagens não desempenham um papel simétrico. Para obter uma 
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geometria epipolar consistente, deve-se levar em consideração também a distância na 

primeira imagem, dada por: 

�ÁL�(��U, y��) + L�(��, y9��U)Â,�  5.6 

 

que trata as duas imagens. Como �U9y� =  �9y9�U, a equação  5.6 pode ser reescrita da 
seguinte forma: 

� Ã 1(y��)�� + (y��)�� + 1(y9�′�)�� + (y9�′�)��Ä (��U9y��)�
� . 5.7 

 

O erro epipolar é definido como a média da distância euclidiana e também é 

expresso em pixels. 

5.4.3 Avaliação das Poses da Câmera 

A próxima métrica avalia as matrizes de pose de câmera geradas por cada 

técnica de alinhamento. A técnica do Madeira é a exceção ao grupo por ser a única que 

retorna os parâmetros extrínsecos da câmera. As matrizes de projeção das câmeras 

alinhadas foram calculadas em função de uma transformação de homografia P = π. O 

ponto de interesse da avaliação é o posicionamento da câmera alinhada, então, faz-se 

necessária para as demais técnicas a decomposição da matriz de projeção π em T, 7 e b. 

Dessa forma, tem-se que: 

q ) T	7|b ) 	T7|Tb. 5.8 

 

Neste caso, tem-se uma matriz �3 × 3� gerada por KR: 

T7 )  Gq�� q�� q��q�� q�� q��q�� q�� q��H 5.9 

 

E um vetor formado por 

Tb = Gq�¡q�¡q�¡H  5.10 

 



 

 

 

 

64 

 

O primeiro passo é realizar a decomposição QR  [26], para fatorar a sub-matriz  5.9.A 

decomposição QR gera duas matrizes (3 × 3), uma triangular superior que representa a 

matriz de calibração K e uma matriz ortogonal definida como matriz de rotação. 

Para obter o vetor de translação t a partir da Equação  5.10, tem-se que: 

b =  T}� Gq�¡q�¡q�¡H 5.11 

 

O processo de fatoração da matriz de projeção é necessário porque apesar de se 

conhecer a matriz de calibração, o resultado da multiplicação da matriz de projeção 

pelo inverso da matriz de calibração, não necessariamente obtém-se como resultado a 

matriz de rotação e o vetor de translação. 

Após o cálculo dos parâmetros extrínsecos da câmera, foi feita uma avaliação 

numérica e uma inspeção visual. 

Avaliação Numérica 

A avaliação numérica consiste em verificar a coerência numérica entre a matriz 

de calibração, a matriz de rotação e o vetor de translação, que são as três informações 

extraídas da matriz de projeção. 

Na matriz de calibração é verificada a precisão da distância focal em pixel e do 

centro de projeção. Na rotação é considera a direção da câmera (o ângulo de rotação e o 

eixo de rotação). E, por fim a posição da translação. É medido o erro na posição do 

centro de câmera no percurso que ela faz. O centro de câmera é calculado pela seguinte 

fórmula: 

� = T[7| −7., 5.12 

 

b )  −7. 5.13 

 

em que c é a posição do centro da projeção e R é a matriz de rotação, que determina a 

orientação da câmera. 
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Inspeção Visual 

A inspeção visual consiste em, dada a posição de cada câmera, plotar a trajetória 

realizada para capturar as cenas e os pontos reconstruídos e avaliar se o caminho 

corresponde ao realizado, como ilustrado na Figura  5.7. 

 

Figura  5.7: A região destacada por um círculo vermelho corresponde a 

trajetória da câmera. 

5.4.4 Tempo de Execução 

Por fim, a métrica analisada foi o tempo necessário para a execução de cada 

técnica de alinhamento. Este tempo é definido como o tempo consumido desde o início 

da chamada da função de alinhamento até o cálculo do alinhamento das poses de 

câmera. Além do tempo de execução da técnica, foi considerado o tempo gasto para 

triangulação dos pontos 3D utilizando duas imagens e utilizando as câmeras alinhadas. 

Desta forma, foram definidas três situações: primeiramente é testado o tempo de 

processamento da triangulação dos pontos utilizando apenas duas câmeras e utilizando 

três. A segunda consiste em computar o tempo de execução de cada algoritmo de 

alinhamento. O terceiro teste é similar ao anterior, contudo é considerado também o 

tempo de execução do SBA. Este último teste visa avaliar o custo adicional do SBA no 

processo de alinhamento das poses de câmera. 

Como o desempenho varia de acordo com a quantidade de correspondências, 

foram utilizados vários casos de teste com diferentes quantidades de pontos. 
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5.5 Resumo 
Este capítulo descreveu os algoritmos implementados e, além disso, a 

metodologia de avaliação para os algoritmos de alinhamento. Os resultados obtidos 

pelos algoritmos de reconstrução 3D utilizando várias imagens levando em 

consideração a reconstrução com duas imagens e técnicas de alinhamento serão 

apresentados no próximo capítulo.  
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6  
 

Resultados 

Este capítulo são descritos os estudos de caso utilizados nesta dissertação de 

mestrado e os resultados obtidos utilizando o pipeline implementado e a metodologia 

de avaliação proposta no capítulo  5.  

6.1 Estudos de Caso 
A seguir, será apresentado o procedimento experimental adotado, assim como a 

aquisição dos conjuntos de dados utilizados nesta dissertação de mestrado. Será 

descrito o processo de avaliação e os resultados obtidos.  

6.1.1 Conjuntos de Dados 

Foram realizados nove estudos de caso para avaliar cada técnica de alinhamento 

descrita no capítulo  5. Os dados foram concentrados em dois grupos: o primeiro (dados 

sintéticos) consiste em simular uma câmera que caminha ao redor de um objeto do 

qual os pontos 3D são conhecidos. Também são conhecidas a trajetória da câmera e a 

matriz de calibração. A segunda configuração é composta por imagens reais, e, as 

informações necessárias para sua avaliação foram geradas pelo Bundler. A 

correspondência de pontos e a reconstrução dos mesmos são utilizadas para analisar a 

qualidade das reconstruções após o alinhamento.  

Para efeito de comparação foram utilizadas apenas três imagens (tanto nos 

dados sintéticos quanto nos dados reais) para gerar o alinhamento, que é a quantidade 

mínima de imagens para a execução do pipeline R3D completo. Esta restrição foi 

Capítulo  



 

 

adotada para simplificar a apresentação dos resultados e da avaliação, considerando

que a cada nova imagem adicionada durante a execução do 

executadas as mesmas etapas e o re

câmera não difere significativamente.

(a) 

(c) 

Figura  6.1: A reconstrução referente a duas imagens é computada gerando 

uma reconstrução de referência, como ilustrado em

câmera e �� é a pose da segunda câmera. Neste caso, como há apenas duas 

imagens, quando uma nova imagem é adicionada a

como imagem de referência

(��
U ) T	O|0). (b) é o resultado dessa nova reconstrução em bases diferentes 

(possui a reconstrução da segunda e terceira imagens). (

reconstruções não alinhadas

reconstrução. O objetivo é construir uma única reconstrução a partir das 

informações contidas em (c), e o resultado está apresentado em (d)

a câmera alinhada.  

Tem-se a reconstrução das duas primeiras imagens, e esse resultado é definido 

como reconstrução base e as próximas poses de câmera devem ser computadas em 

relação a esse referencial. Quando uma terceira (ou enésima) imagem é adicionada ao 

pipeline R3D, ela deve ser computada em relação à pose da última imagem utilizada 

para a reconstrução base, que é a imagem de referência. A nova imagem que foi 

introduzida no processo é computada em relação a essa imagem de referência (ou seja, 

adotada para simplificar a apresentação dos resultados e da avaliação, considerando

que a cada nova imagem adicionada durante a execução do pipeline

executadas as mesmas etapas e o resultado da reconstrução e do alinhamento da 

câmera não difere significativamente. O processo é descrito na Figura  6.1. 

 
(b) 

 
(d) 

strução referente a duas imagens é computada gerando 

uma reconstrução de referência, como ilustrado em (a) em que �� é a primeira 

é a pose da segunda câmera. Neste caso, como há apenas duas 

imagens, quando uma nova imagem é adicionada ao pipeline, �� é utilizada 

como imagem de referência e terá o valor ��
U e �� é calculada em função dela 

). (b) é o resultado dessa nova reconstrução em bases diferentes 

(possui a reconstrução da segunda e terceira imagens). (c) apresenta as duas 

reconstruções não alinhadas no sistema de coordenadas da primeira 

. O objetivo é construir uma única reconstrução a partir das 

informações contidas em (c), e o resultado está apresentado em (d), onde 

se a reconstrução das duas primeiras imagens, e esse resultado é definido 

como reconstrução base e as próximas poses de câmera devem ser computadas em 

relação a esse referencial. Quando uma terceira (ou enésima) imagem é adicionada ao 

D, ela deve ser computada em relação à pose da última imagem utilizada 

para a reconstrução base, que é a imagem de referência. A nova imagem que foi 

introduzida no processo é computada em relação a essa imagem de referência (ou seja, 
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adotada para simplificar a apresentação dos resultados e da avaliação, considerando-se 

pipeline R3D, serão 

sultado da reconstrução e do alinhamento da 
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se a reconstrução das duas primeiras imagens, e esse resultado é definido 

como reconstrução base e as próximas poses de câmera devem ser computadas em 

relação a esse referencial. Quando uma terceira (ou enésima) imagem é adicionada ao 

D, ela deve ser computada em relação à pose da última imagem utilizada 

para a reconstrução base, que é a imagem de referência. A nova imagem que foi 

introduzida no processo é computada em relação a essa imagem de referência (ou seja, 
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é calculada a reconstrução utilizando duas imagens). Então, existem duas 

reconstruções: uma na base de referência e outra referente às duas últimas imagens. É 

necessário então computar os pontos em comum entre essas duas reconstruções e 

aplicar uma técnica de alinhamento para levar a nova imagem para a base de 

referência. Por fim, a reconstrução é atualizada. 

Dados Sintéticos 

Foram utilizados como estudo de caso com dados sintéticos três modelos 

disponíveis no repositório de Stanford  [49]. Foram tratados o modelo de um coelho, o 

Bunny (Figura  6.2(a)), o modelo de um Dragão (Figura  6.2(b)) e o Happy Buddha 

(Figura  6.2(c)). A malha de pontos que compõe cada um deles foi extraída para 

produzir os pontos 2D e ser utilizada como ground-truth. Foi definida uma câmera 

sintética aplicada a esses pontos para criar as correspondências de pontos 2D.  

  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura  6.2: (a) ilustra o modelo do Bunny, (b) o modelo do Dragão e (c) o 

modelo do Happy Buddha. 

A trajetória da câmera foi direcionada para se movimentar ao redor do objeto 

capturando todos os ângulos do mesmo e a cada modelo foram aplicadas um conjunto 

de câmeras para gerar a projeção 2D. Os ângulos foram gerados aleatoriamente num 

intervalo de 7 a 13 graus no eixo y, enquanto que a translação variou de acordo com a 

distância da câmera ao objeto, o raio da câmera. Os valores numéricos da câmera foram 

os seguintes: o raio da câmera foi de 100 centímetros, a distância focal em pixels foi de 

1400, e a resolução da imagem foi de 800x600 que define como eixo principal de x 

igual a 400 e de y igual a 300. Esses dados foram baseados nos experimentos realizados 

por  [22]. A matriz de calibração da câmera foi definida por: 
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Foram geradas 28 poses para cada conjunto de dados, mas para efeito de teste 

foram selecionadas apenas 3, resultantes da melhor combinação entre os quadros, ou 

seja, que geram a melhor reconstrução. Nos experimentos realizados, os quadros 

selecionados para a avaliação foram determinados por uma heurística baseada em  [27]. 

A solução adotada define que cada quadro é obtido comparando-se o atual com os 

próximos na sequência de imagens. Os selecionados são os que têm um deslocamento 

médio de 10 pixels e ângulo de rotação inferior a noventa graus. Esse resultado gera 

reconstruções bastante precisas como será descrito nas próximas seções. 

Os conjuntos de dados sintéticos não capturam os ruídos inerentes às imagens 

reais como a falta de pontos, erros na computação das correspondências. Para que esse 

comportamento seja incorporado nestes dados, é importante inserir uma distribuição 

de ruído no conjunto de dados. Portanto, foram gerados dois conjuntos de casos de 

teste para cada conjunto de dados: o primeiro consiste em gerar as correspondências 

puras (utilizando apenas a matriz de projeção); e, o segundo consiste em aplicar um 

ruído gaussiano em cada ponto 2D para simular as características das imagens reais. A 

distribuição do ruído é feita usando uma função randômica, variando de zero a 1,5 

pixels. Esta definição foi obtida em  [7].  

Os casos de teste foram escolhidos para atender ao requisito de possuir 

densidade de pontos diferente. O Buddha possui mais de 32 mil pontos, o Dragão quase 

23 mil pontos e o Bunny cerca de nove mil pontos. Com este requisito é possível avaliar 

o comportamento dos algoritmos de acordo com a quantidade de pontos da cena. 

A Figura  6.3 descreve a quantidade de pontos considerados válidos em cada 

reconstrução para os dados sintéticos com e sem ruído. Como esperado, os dados com 

ruído obtiveram uma redução na quantidade de pontos mais acentuada. No eixo 

vertical, tem-se a quantidade de pontos de cada modelo. No eixo horizontal, tem-se 1 

para a quantidade de pontos considerados inliers na reconstrução resultante do 

primeiro e do segundo quadro; para os dados sem ruído, a perda de pontos foi em torno 

de 1% enquanto que para os dados com ruído esta média foi de 7%. O item 2 do eixo é 

referente à quantidade de pontos considerados inliers na reconstrução do segundo e 

terceiro quadro que obteve, em média, as mesmas taxas anteriores. E, por fim, o item 3 



 

 

se refere à quantidade de pontos reconstruídos entre os três quadros chave

em média uma taxa de 1,5% para os dados sem ruído e 10% para dados com ruído

(a) 

Figura  6.3: Quantidade de pontos considerados válidos em cada 

reconstrução. (a), (b) e (c) apresentam os resulta

do Bunny, do Dragão e do Buddha, respectivamente. A linha azul representa 

as quantidades de pontos sem o ruído gaussiano enquanto que a linha em 

vermelho representa os dados com ruído. 

Dados Reais 

O sistema foi testado utiliz

Cada conjunto de teste foi executado no Bundler para a detecção de pontos e de 

correspondências, que foram utilizados como entrada para o sistema desenvolvido.

Para efeito de teste, foram utilizadas três imag

Bundler define quais as imagens que geram melhores reconstruções e essas foram 

selecionadas para a realização dos experimentos. Serão detalhados a seguir os 

conjuntos de teste utilizados:

quantidade de pontos reconstruídos entre os três quadros chave

média uma taxa de 1,5% para os dados sem ruído e 10% para dados com ruído

 

(b) 

 

(c) 

Quantidade de pontos considerados válidos em cada 

reconstrução. (a), (b) e (c) apresentam os resultados obtidos pela reconstrução 

do Bunny, do Dragão e do Buddha, respectivamente. A linha azul representa 

as quantidades de pontos sem o ruído gaussiano enquanto que a linha em 

vermelho representa os dados com ruído.  

O sistema foi testado utilizando três conjuntos de imagens com dados reais

Cada conjunto de teste foi executado no Bundler para a detecção de pontos e de 

correspondências, que foram utilizados como entrada para o sistema desenvolvido.

Para efeito de teste, foram utilizadas três imagens de cada conjunto de imagens. O 

Bundler define quais as imagens que geram melhores reconstruções e essas foram 

selecionadas para a realização dos experimentos. Serão detalhados a seguir os 

conjuntos de teste utilizados: 
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quantidade de pontos reconstruídos entre os três quadros chave que obteve 

média uma taxa de 1,5% para os dados sem ruído e 10% para dados com ruído. 

 

Quantidade de pontos considerados válidos em cada 

dos obtidos pela reconstrução 

do Bunny, do Dragão e do Buddha, respectivamente. A linha azul representa 

as quantidades de pontos sem o ruído gaussiano enquanto que a linha em 

com dados reais. 

Cada conjunto de teste foi executado no Bundler para a detecção de pontos e de 

correspondências, que foram utilizados como entrada para o sistema desenvolvido. 

ens de cada conjunto de imagens. O 

Bundler define quais as imagens que geram melhores reconstruções e essas foram 

selecionadas para a realização dos experimentos. Serão detalhados a seguir os 
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1. Sequência do ET: a Figura  6.4 mostra o conjunto de imagens com um ET de 

pelúcia. As imagens possuem informações sobre as condições técnicas da captura 

da imagem como velocidade do obturador, abertura do diafragma, distância focal, 

tamanho do CCD, data de captura, dentre outras. A distância focal e o tamanho do 

CCD são necessários para o cálculo da matriz de calibração uma vez que o sistema 

desenvolvido trata apenas imagens calibradas.  

   

Figura  6.4: Ilustra o modelo do ET. São imagens capturadas em poses 

diferentes. 

2. Sequência do He-man: a Figura  6.5 mostra um conjunto de imagens que compõe 

um vídeo. Estão presentes neste vídeo: He-man, Gato Guerreiro, Gorpo, Esqueleto 

Mandíbula. O vídeo foi produzido utilizando uma câmera VX 9000 (especificações 

no Apêndice B). A versão demo do Boujou foi utilizada para extrair as informações 

de distância focal e estimar o tamanho do CCD, que são informações fundamentais 

para executar o Bundler, e calcular a matriz de calibração, que a câmera não 

fornece. Essas informações foram adicionadas a imagem com a versão trial do 

software Opanda Power Exif 1  [37] para edição de exif das imagens.  

   

Figura  6.5: Ilustra o modelo do He-man. 

3. Sequência da Casa: conjunto de fotos das paredes de uma Casa (ver Figura  6.6) que 

está disponível no site do livro “An Invitation to 3D Vision”  [26], juntamente com a 

matriz de calibração. Foi utilizada a versão trial do software Opanda Power Exif 
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para adicionar o exif nas imagens de acordo com a matriz de calibração, e 

posteriormente executá-lo no Bundler. 

   

Figura  6.6: Ilustra o modelo da Casa  [26]. 

Analogamente aos dados sintéticos, foram utilizadas três imagens para avaliar o 

alinhamento. São consideradas duas reconstruções utilizando duas imagens: a 

resultante das imagens um e dois; e outra das imagens dois e três. Uma terceira 

reconstrução é obtida após o alinhamento levando em consideração as três imagens. 

Inicialmente, o caso de teste do ET possui 103 pontos, o caso do He-man 106 e o caso 

de teste da Casa 759. A cada execução do algoritmo de duas imagens, foi computada a 

quantidade de outliers entre as reconstruções utilizando a média do erro epipolar. 

Dessa forma, a Figura  6.7 apresenta a quantidade de pontos reconstruídos em cada 

conjunto de teste de dados reais avaliado. No eixo vertical, tem-se a quantidade de 

pontos de cada modelo. No eixo horizontal, tem-se o item 1 que representa a 

quantidade de pontos pertencentes à primeira reconstrução com duas imagens; a 

sequência do ET teve uma taxa de aproximadamente 7% de perda de pontos, e as 

sequências do He-man e da Casa tiveram uma perda de aproximadamente 10%. O item 

2 representa os pontos pertencentes à reconstrução da segunda e terceira imagens; o 

ET obteve a mesma média que no item anterior, mas o He-man e a Casa obtiveram uma 

média de 13% de perda. Por fim, o item 3 se refere aos pontos reconstruídos após o 

alinhamento dos três quadros chave. Em média, foram reconstruídas 85% das 

correspondências iniciais. 



 

 

 

(a) 

Figura  6.7: Quantidade de pontos considerados válidos em cada 

reconstrução. (a), (b) e (c) apresentam os resultados obtidos pela reconstr

do ET, do He-man e da Casa, respectivamente. 

6.1.2 Avaliação dos Pontos 3D

Foram avaliados dois critérios em relação aos pontos 3D. O primeiro refere

inspeção visual da reconstrução. 

dados utilizados e as respectivas reconstruções obtidas utilizando o 

Em relação aos dados sintéticos é possível identificar claramente que os 

modelos 3D reconstruídos cor

modelos completos da cena, a inspeção visual não foi 

dimensão da profundidade da reconstrução é proporcional ao tamanho dos eixos 

  

 

(b) 

 

(c) 

Quantidade de pontos considerados válidos em cada 

reconstrução. (a), (b) e (c) apresentam os resultados obtidos pela reconstr

man e da Casa, respectivamente.  

Avaliação dos Pontos 3D 

Foram avaliados dois critérios em relação aos pontos 3D. O primeiro refere

inspeção visual da reconstrução. A Figura  6.8 e a Figura  6.9 ilustram os conjuntos de 

dados utilizados e as respectivas reconstruções obtidas utilizando o pipeline

Em relação aos dados sintéticos é possível identificar claramente que os 

modelos 3D reconstruídos correspondem aos originais. Como as técnicas geraram 

modelos completos da cena, a inspeção visual não foi discriminante, mostrando que

dimensão da profundidade da reconstrução é proporcional ao tamanho dos eixos 
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Quantidade de pontos considerados válidos em cada 

reconstrução. (a), (b) e (c) apresentam os resultados obtidos pela reconstrução 

Foram avaliados dois critérios em relação aos pontos 3D. O primeiro refere-se à 

ilustram os conjuntos de 

pipeline R3D.  

Em relação aos dados sintéticos é possível identificar claramente que os 

respondem aos originais. Como as técnicas geraram 

discriminante, mostrando que a 

dimensão da profundidade da reconstrução é proporcional ao tamanho dos eixos � e �. 
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(a) 

 

(b) 
 

(c) 

 

(d) 

Figura  6.8: Reconstrução das cenas sintéticas utilizadas nos experimentos 

deste trabalho. A primeira (a) e a segunda (b) colunas apresentam uma 

amostra das imagens dos objetos, em pontos de vista diferentes, e a terceira 

(c) e quarta (d) colunas exibem as reconstruções obtidas pelo R3D em ângulos 

diferentes para que seja percebida a profundidade obtida na reconstrução. 

Em relação aos dados reais, as correspondências de pontos possuem uma 

quantidade de pontos extremamente inferior a dos dados sintéticos. Mesmo assim, é 

possível identificar alguns elementos que compõem a cena. Na sequência do ET, é de 

fácil visualização o seu corpo: os pontos que formam a cabeça, o tronco e a mão 

posicionada à frente. Além disso, os pontos que fazem parte da pilha de livros no fundo 

da cena também são reconstruídos. Na sequência do He-man, os pontos acima 

compõem o corpo do Gato Guerreiro. Da esquerda para a direita, estão os pontos 

referentes ao Mandíbula, ao He-man, ao Gorpo e uma parte do corpo do Esqueleto. Por 

fim, a reconstrução da parede de uma Casa. Utilizando a visualização superior da 

reconstrução é possível identificar a reconstrução das três paredes contempladas pelas 

imagens. Como as técnicas reconstruíram as mesmas características da cena, o 
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resultado visual foi semelhante, a inspeção visual também não foi discriminante. 

  

  

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura  6.9: Reconstrução das cenas reais utilizadas nos experimentos deste 

trabalho. A coluna (a) apresenta uma amostra das imagens dos objetos, e a 

segunda (b) e terceira (c) colunas exibem as reconstruções obtidas pelo R3D 

em ângulos diferentes para visualizar a profundidade obtida na reconstrução. 

A análise quantitativa realizada foi, em relação às projeções, para verificar o 

quão preciso são os pontos 3D computados quando comparados com o ground-truth. 

Essa medida é a distância euclidiana dos pontos 3D reconstruídos para a posição dos 

pontos no modelo real. Foram avaliadas as nuvens de pontos de saída de cada 

algoritmo antes e depois da aplicação do SBA, para verificar o quanto essa otimização 

aumenta a precisão. 

Como cada reconstrução é realizada em uma base de referência que não é a da 
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cena real, foi executado o algoritmo de absolute orientation  [20] para levar os pontos 

alinhados por cada técnica para as coordenadas do GT. Uma vez que as reconstruções 

estejam na mesma base, foi calculada a distância euclidiana entre os pontos 3D. A 

Tabela  6.1 e a Tabela  6.2 apresentam um resumo dos resultados obtidos por cada 

método utilizando os dados sintéticos, a Tabela 6.3 e a Tabela  6.4 resumem os 

resultados obtidos para os dados reais. Na Tabela  6.1 e na Tabela 6.3 estão listadas as 

técnicas classificando-as em ordem decrescente (do pior resultado para o melhor 

resultado) para cada conjunto de teste. Por exemplo, para o caso de teste do Bunny, o 

pior resultado foi obtido pela técnica do Madeira enquanto que a reconstrução 3D mais 

precisa foi a referente à técnica 2D3D. Em geral, a técnica 2D3D seguida da técnica de 

Zisserman obtém os melhores resultados em relação ao ground truth pois calculam o 

alinhamento das reconstruções em relação aos pontos 3D enquanto que o do Madeira 

tem os piores resultados pois considera apenas a composição das poses de câmera. No 

entanto, quando aplicado o SBA todas as técnicas convergem para o mesmo erro. 

Tabela  6.1: Tabela classificatória (em ordem decrescente) das técnicas de 

alinhamento para os casos de teste sintéticos. 

Bunny Bunny com 
Ruído 

Dragão Dragão com 
Ruído 

Buddha Buddha com 
Ruído 

Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira 

Brisc Brisc Brisc Brisc Brisc Brisc 

Zisserman Zisserman Zisserman Zisserman Zisserman 
SBA 

Zisserman 

Brisc SBA 2D3D  2D3D  2D3D  Brisc SBA 2D3D  

Zisserman 
SBA 

2D3D SBA 2D3D SBA 2D3D SBA Madeira SBA 2D3D SBA 

Madeira SBA Brisc SBA Zisserman 
SBA 

Zisserman 
SBA 

Zisserman Brisc SBA 

2D3D  Madeira SBA Madeira SBA Brisc SBA 2D3D Madeira SBA 

2D3D SBA Zisserman 
SBA 

Brisc SBA Madeira SBA 2D3D SBA Zisserman 
SBA 
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Tabela  6.2: Média da distância das reconstruções dos dados sintéticos 

resultantes de cada técnica para o ground-truth. Os dados em vermelho 

correspondem ao pior resultado. E, em verde os de melhor resultado. 

 Bunny Bunny 
com Ruído 

Dragão Dragão 
com Ruído 

Buddha Buddha 
com Ruído 

Brisc  2,140728 2,0713552 1,622827 1,533758 1,365946 1,228972 

Brisc SBA 0,000164 0,0608121 0,000159 0,086696 0,000171 0,087220 

Zisserman 0,000165 0,3355708 0,000237 0,103274 0,000118 0,251669 

Zisserman 
SBA 

0,000138 0,0608139 0,000167 0,086695 0,000223 0,087217 

Madeira 3,556821 4,1670701 2,566070 2,387880 2,064865 2,049924 

Madeira 
SBA 

0,000133 0,0608115 0,000162 0,086695 0,000153 0,087219 

2D3D 0,000116 0,0614354 0,000236 0,087863 0,oooo7 0,089484 

2D3D SBA 0,000116 0,0614354 0,000231 0,087863 0,oooo7 0,089484 

O erro de projeção do objeto reconstruído para o GT deve ser considerado em 

relação ao tamanho do objeto. As reconstruções possuem em média 30 cm de tamanho 

e o erro máximo obtido foi de quatro cm. Dessa forma, foram alcançados bons 

resultados, pois os objetos reconstruídos sofreram pequenos deslocamentos nas suas 

coordenadas onde o pior comportamento foi o caso do Bunny com ruído com a técnica 

do Madeira obteve uma variação de 10% do tamanho do objeto nos valores finais de 

suas coordenadas.  

Pode-se dividir a análise em antes e após a aplicação da otimização pelo SBA. 

No primeiro caso, obteve-se como a técnica de maior precisão a de 2D3D e a de pior a 

de Madeira. Após a otimização, as reconstruções atingiram o mesmo nível de precisão. 

Por exemplo, o Bunny com  ruído obteve como erro uma média de 0,06 cm como erro 

de projeção 3D. Isso se deve ao fato do SBA utilizar não apenas as informações da 

matriz de projeção da câmera alinhada como também as informações das demais 

câmeras utilizadas para triangular os pontos. 
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Tabela  6.3: Tabela classificatória (em ordem decrescente) das técnicas de 

alinhamento para os casos de teste reais. 

ET He-man Casa 

Brisc Brisc Zisserman 

Brisc SBA Brisc SBA Zisserman 
SBA 

Madeira Madeira Brisc  

Zisserman Zisserman Brisc SBA 

Zisserman 
SBA 

Zisserman 
SBA 

2D3D SBA 

Madeira SBA Madeira SBA Madeira 

2D3D SBA 2D3D SBA 2D3D 

2D3D 2D3D  Madeira SBA 

Tabela  6.4: Média da distância das reconstruções dos dados reais resultantes 

de cada técnica para o ground-truth. Os dados em vermelho correspondem ao 

pior resultado. E, em verde os de melhor resultado. 

 ET He-man Casa 

Brisc  3,104118319 3,644706135 1,3920761 

Brisc SBA 3,104116528 0,865423838 1,3920761 

Zisserman 1,147999953 0,285116325 3,063826099 

Zisserman 
SBA 

1,138037714 0,285116325 3,063823664 

Madeira 1,801710081 0,818528945 0,641686729 

Madeira SBA 0,068005233 0,180507825 0,072239558 

2D3D 0,059997303 0,146093896 0,641686729 

2D3D SBA 0,059997303 0,146093896 0,072241087 

Em relação aos dados reais analise entre antes e após o SBA não é tão clara. A 

técnica de Brisc obteve os piores resultados e as matrizes de projeção de câmera já 

computadas não foram suficientes para melhorar a precisão utilizando o SBA. Na 

mesma situação encontra-se a técnica de Zisserman com sua precisão um pouco 

melhor. As reconstruções mais precisas oscilaram entre Madeira (com a utilização do 

SBA) e Madeira, tendo este último superado na maioria dos resultados. 

Essa classificação das técnicas reflete as restrições impostas por cada 

abordagem para a determinação dos parâmetros da matriz de projeção de câmera. Na 
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técnica de 2D3D, uma vez estabelecida as correspondências entre os pontos da cena e 

os pontos 2D da nova imagem, é determinada a matriz que melhor relacione, 

minimizando o erro de reprojeção e por consequência o erro entre o GT e a cena 

reconstruída. 

A técnica de Zisserman alcança a segunda posição nos dados sintéticos pois 

aborda o cálculo da matriz de homografia que modela a relação das reconstruções 

parciais. Apesar de, assim como a técnica de 2D3D, não restringir a composição das 

variáveis, existem etapas intermediárias que introduzem erros no cálculo da matriz de 

projeção como, por exemplo, a computação da pseudo-inversa de uma matriz. Dessa 

forma, o resultado tende a ser menos preciso que a técnica já abordada. 

A técnica de Brisc é semelhante a de Zisserman, contudo impõe restrições ao 

calculo da matriz de homografia pela existência de uma imagem em comum entre as 

reconstruções parciais. Na prática, essa restrição não convergiu o resultado de forma 

tão coerente quanto o esperado. Um aspecto observado é que tanto a técnica de 

Zisserman quanto a técnica de Brisc dependem da quantidade de correspondência 

entre pontos 2D computadas e do nível de falhas nessa relação. Dessa forma, nos casos 

sintéticos, enquanto essas técnicas obtiveram resultados bons, nos casos reais, não 

convergiram tão bem. 

Por fim, a técnica de Madeira obteve os piores resultados nos dados sintéticos. 

Isso ocorre devido às restrições impostas no cálculo da matriz de projeção que é 

resultado de uma transformação que considera a pose da nova câmera em relação a 

câmera de referência e a pose desta em relação a reconstrução base, tendo apenas uma 

variável de escala para ajustar a nova câmera em relação a reconstrução base. Apesar 

da estimativa inicial não ser tão precisa, o SBA produz uma otimização no resultado 

que justifica a utilização da mesma quando há a existência de poucas correspondências 

visto que ele teve um bom comportamento nos dados reais. 

A fim de evitar redundância textual, tendo em vista que os dados obtidos são 

similares, a partir deste ponto o Bunny será utilizado para ilustrar detalhadamente os 

resultados obtidos. Esses resultados serão particularizados para o melhor e o pior caso 

do Bunny com ruído. Os demais resultados estão presentes no Apêndice A. 

Como mostrado na Tabela  6.1, a técnica de menor precisão na reconstrução do 

Bunny com ruído é a do Madeira. A Figura  6.10 apresenta essa reconstrução e sua 



 

 

relação ao GT. As imagens superiores ((a) e (b)) mostram a projeçã

GT em verde e o resultado do alinhamento em vermelho em diferentes ângulos para ter 

uma visualização completa da relação dos dois modelos

(a) 

(c) 

Figura  6.10: Pior resul

reconstrução de duas imagens do Bunny alinhadas com a técnica do Madeira. 

Comparação entre reconstrução e GT.

reconstrução em vermelho no GT em verde, e em (b) uma visão sup

sobreposição. As imagens inferiores ((c) e (d)) ilustram uma representação 

vetorial do deslocamento sofrido por cada ponto reconstruído. Em (c), tem

a representação vetorial do erro de cada ponto (vetores azuis). Em (d), tem

uma visão superior de (c). É possível identificar o deslocamento da 

reconstrução obtida, mas o modelo não tem diferenças significativas entre as 

partes que o compõem.

A Figura  6.11 ilustra as reconstruções do Bunny com ruído r

de Zisserman com SBA que gerou a reconstrução mais precisa, como apresentado na 

Tabela  6.1. Analogamente, os pontos verdes se referem ao GT e os vermelhos aos que 

estão sendo avaliados. A distâ

parecem ser coincidentes, e dependendo do ângulo de observação é possível identificar 

apenas um dos modelos, como visto nas imagens superiores ((a) e (b)). Nas imagens 

inferiores ((c) e (d)), os vetores que 

relação ao GT. As imagens superiores ((a) e (b)) mostram a projeção dos pontos 3D do 

GT em verde e o resultado do alinhamento em vermelho em diferentes ângulos para ter 

uma visualização completa da relação dos dois modelos. 

 

(b) 

 

(d) 

Pior resultado de precisão dos pontos 3D utilizando a 

reconstrução de duas imagens do Bunny alinhadas com a técnica do Madeira. 

Comparação entre reconstrução e GT. em (a) encontra-se uma sobreposição da 

reconstrução em vermelho no GT em verde, e em (b) uma visão superior dessa 

sobreposição. As imagens inferiores ((c) e (d)) ilustram uma representação 

vetorial do deslocamento sofrido por cada ponto reconstruído. Em (c), tem

a representação vetorial do erro de cada ponto (vetores azuis). Em (d), tem

erior de (c). É possível identificar o deslocamento da 

reconstrução obtida, mas o modelo não tem diferenças significativas entre as 

partes que o compõem. 

ilustra as reconstruções do Bunny com ruído resultante do método 

de Zisserman com SBA que gerou a reconstrução mais precisa, como apresentado na 

. Analogamente, os pontos verdes se referem ao GT e os vermelhos aos que 

estão sendo avaliados. A distância entre os pontos é tão pequena que os pontos 

parecem ser coincidentes, e dependendo do ângulo de observação é possível identificar 

apenas um dos modelos, como visto nas imagens superiores ((a) e (b)). Nas imagens 

inferiores ((c) e (d)), os vetores que representam a distância dos pontos são tão 
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o dos pontos 3D do 

GT em verde e o resultado do alinhamento em vermelho em diferentes ângulos para ter 

 

 

tado de precisão dos pontos 3D utilizando a 

reconstrução de duas imagens do Bunny alinhadas com a técnica do Madeira. 

se uma sobreposição da 

erior dessa 

sobreposição. As imagens inferiores ((c) e (d)) ilustram uma representação 

vetorial do deslocamento sofrido por cada ponto reconstruído. Em (c), tem-se 

a representação vetorial do erro de cada ponto (vetores azuis). Em (d), tem-se 

erior de (c). É possível identificar o deslocamento da 

reconstrução obtida, mas o modelo não tem diferenças significativas entre as 

esultante do método 

de Zisserman com SBA que gerou a reconstrução mais precisa, como apresentado na 

. Analogamente, os pontos verdes se referem ao GT e os vermelhos aos que 

ncia entre os pontos é tão pequena que os pontos 

parecem ser coincidentes, e dependendo do ângulo de observação é possível identificar 

apenas um dos modelos, como visto nas imagens superiores ((a) e (b)). Nas imagens 

representam a distância dos pontos são tão 



 

 

pequenos que são praticamente imperceptíveis

(a) 

(c) 

Figura  6.11: Melhor resultado de precisão dos pontos 3D utilizando a 

reconstrução de duas 

Zisserman com SBA. Comparação entre reconstrução e GT.

Figura  6.11, (a) ilustra a sobreposição do GT pela reconstrução obtida. Como o 

erro é pequeno, um dos conjuntos de pontos fica praticamente imperceptível. 

Em (b), é possível identificar os pontos da reconstrução, pois o modelo é visto 

de outro ângulo (superior). Em (c), tem

cada ponto (vetores azuis). Como a distân

imperceptíveis. Em (d), tem

O gráfico ilustrado na

com relação ao erro médio em cm da dist

(em preto) no intervalo de aproximadamente 3500 pontos (no eixo horizontal). 

Também apresenta a distância euclidiana ponto a ponto (em laranja). 

pequenos que são praticamente imperceptíveis.  

 

(b) 

 

(d) 

Melhor resultado de precisão dos pontos 3D utilizando a 

reconstrução de duas imagens do Bunny alinhadas com a técnica do 

Zisserman com SBA. Comparação entre reconstrução e GT. Analogamente

, (a) ilustra a sobreposição do GT pela reconstrução obtida. Como o 

os conjuntos de pontos fica praticamente imperceptível. 

Em (b), é possível identificar os pontos da reconstrução, pois o modelo é visto 

de outro ângulo (superior). Em (c), tem-se a representação vetorial do erro de 

cada ponto (vetores azuis). Como a distância é pequena, os vetores são quase 

imperceptíveis. Em (d), tem-se uma visão superior de (c). 

O gráfico ilustrado na Figura  6.12 apresenta os resultados obtidos no pior caso 

com relação ao erro médio em cm da distância euclidiana entre a reconstrução e o GT 

(em preto) no intervalo de aproximadamente 3500 pontos (no eixo horizontal). 

Também apresenta a distância euclidiana ponto a ponto (em laranja).  
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Melhor resultado de precisão dos pontos 3D utilizando a 

imagens do Bunny alinhadas com a técnica do 

Analogamente a 

, (a) ilustra a sobreposição do GT pela reconstrução obtida. Como o 

os conjuntos de pontos fica praticamente imperceptível. 

Em (b), é possível identificar os pontos da reconstrução, pois o modelo é visto 

se a representação vetorial do erro de 

cia é pequena, os vetores são quase 

presenta os resultados obtidos no pior caso 

ância euclidiana entre a reconstrução e o GT 

(em preto) no intervalo de aproximadamente 3500 pontos (no eixo horizontal). 
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Figura  6.12: Média do erro dos pontos 3D do Bunny na reconstrução e no 

GT, e o acompanhamento ponto a ponto desse erro na reconstrução menos 

precisa. 

A Figura  6.13 apresenta o resultado do melhor caso. A linha preta representa o 

erro médio dos pontos reconstruídos enquanto que a laranja representa o erro de cada 

ponto reconstruído. O erro varia entre 0,18 cm e zero cm.  

 

Figura  6.13: Média do erro dos pontos 3D do Bunny na reconstrução e no 

GT, e o acompanhamento ponto a ponto desse erro na reconstrução mais 

precisa. 

A Figura  6.14 e a Figura  6.15 mostram a variação do valor das coordenadas x (a), 

y(b) e z (c) do modelo original e do modelo reconstruído para o pior e o melhor caso, 

respectivamente. Na Figura  6.14, é possível notar que a variação no eixo y é menor do 

que nos demais eixos devido às características da translação que só ocorreu nos eixos x 
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e z. A Figura  6.15 ilustra a variação das coordenadas nos eixos x, y e z do melhor 

resultado do Bunny com ruído. É possível identificar que em todos os eixos a varia

das coordenadas é mínima. 

Figura  6.14: Distância dos pontos reconstruídos para os pontos do GT no 

eixo x (a), eixo y (b) e eixo z (c), para o pior resultado do Bunny. Pelos gráficos 

percebe-se que as variações na coordenada y são menores. Isso se deve ao fato 

de não haver translação no eixo y, e sim apenas nos eixos x e z.

ilustra a variação das coordenadas nos eixos x, y e z do melhor 

resultado do Bunny com ruído. É possível identificar que em todos os eixos a varia

 

Distância dos pontos reconstruídos para os pontos do GT no 

eixo x (a), eixo y (b) e eixo z (c), para o pior resultado do Bunny. Pelos gráficos 

ariações na coordenada y são menores. Isso se deve ao fato 

de não haver translação no eixo y, e sim apenas nos eixos x e z. 
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ilustra a variação das coordenadas nos eixos x, y e z do melhor 

resultado do Bunny com ruído. É possível identificar que em todos os eixos a variação 

 

Distância dos pontos reconstruídos para os pontos do GT no 

eixo x (a), eixo y (b) e eixo z (c), para o pior resultado do Bunny. Pelos gráficos 

ariações na coordenada y são menores. Isso se deve ao fato 



 

 

Figura  6.15: Distância dos pontos reconstruídos para os pontos do GT no 

eixo x (a), eixo y (b) e eixo z (c), para o melhor resultado do Bunny. Pelos 

gráficos percebe-se que não há variações nos eixos.

6.1.1 Avaliação dos Pontos 2D

A avaliação dos pontos 2D

erro de reprojeção. Esses erros

Esses critérios foram avaliados utilizando a matriz de projeção da câmera alinhada e os 

pontos 3D gerados a partir do conjunto com a câmera alinhada.

A média do erro de reprojeção foi calculada a partir

o valor real dos pontos 2D e o valor calculado a partir dos pontos 3D e a matriz de 

projeção da câmera alinhada. A 

sintéticos e a Figura  6.17 os resultados obtidos com os dados reais. 

(a) 

Distância dos pontos reconstruídos para os pontos do GT no 

x (a), eixo y (b) e eixo z (c), para o melhor resultado do Bunny. Pelos 

se que não há variações nos eixos. 

Avaliação dos Pontos 2D 

avaliação dos pontos 2D comparou duas características: o erro epipolar e o 

Esses erros foram computados em duas etapas, antes e após o SBA. 

Esses critérios foram avaliados utilizando a matriz de projeção da câmera alinhada e os 

pontos 3D gerados a partir do conjunto com a câmera alinhada. 

A média do erro de reprojeção foi calculada a partir da média da distância entre 

o valor real dos pontos 2D e o valor calculado a partir dos pontos 3D e a matriz de 

projeção da câmera alinhada. A Figura  6.16 ilustra os resultados obtidos com os dados 

os resultados obtidos com os dados reais.  

 (b

(c) 

(c) 
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Distância dos pontos reconstruídos para os pontos do GT no 

x (a), eixo y (b) e eixo z (c), para o melhor resultado do Bunny. Pelos 

comparou duas características: o erro epipolar e o 

foram computados em duas etapas, antes e após o SBA. 

Esses critérios foram avaliados utilizando a matriz de projeção da câmera alinhada e os 

da média da distância entre 

o valor real dos pontos 2D e o valor calculado a partir dos pontos 3D e a matriz de 

ilustra os resultados obtidos com os dados 

b) 



 

 

Figura  6.16: Erro de reprojeção para os conjuntos de dados sintéticos.

Figura  6.17: Erro de reprojeção para os conjuntos de dados reais

As técnicas de alinhamento baseiam

(exceto a técnica de Zisserman), então os resultados obtidos antes da aplicação do SBA 

possuem uma taxa média de erro baixa. Para os dados sintéticos o erro de reprojeção 

fica próximo de zero, e para os dados reais fica em média de 1,5 

a técnica de Zisserman possui valores mais altos, como apresentado

consideração o erro de reprojeção no cálculo da matriz de homografia.

O SBA aumentou bastante o erro de reprojeção. Como na avaliação dos pontos 

3D, após a aplicação do SBA, o erro de reprojeção nas quatro técnicas é 

aproximadamente o mesmo para cada caso de teste u

ocorreu nos dados reais. 

A técnica que possui uma taxa de erro de reprojeção menor foi a 2D3D com 

taxas variando de zero para os casos de teste sem ruído a 0,30 para o resultado de 

Erro de reprojeção para os conjuntos de dados sintéticos.  

Erro de reprojeção para os conjuntos de dados reais. 

As técnicas de alinhamento baseiam-se na minimização do erro de reprojeção 

(exceto a técnica de Zisserman), então os resultados obtidos antes da aplicação do SBA 

taxa média de erro baixa. Para os dados sintéticos o erro de reprojeção 

fica próximo de zero, e para os dados reais fica em média de 1,5 pixels. Como esperado, 

a técnica de Zisserman possui valores mais altos, como apresentado, pois não leva em 

ão o erro de reprojeção no cálculo da matriz de homografia. 

O SBA aumentou bastante o erro de reprojeção. Como na avaliação dos pontos 

3D, após a aplicação do SBA, o erro de reprojeção nas quatro técnicas é 

aproximadamente o mesmo para cada caso de teste usando dados sintéticos. Isso não 

A técnica que possui uma taxa de erro de reprojeção menor foi a 2D3D com 

taxas variando de zero para os casos de teste sem ruído a 0,30 para o resultado de 
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se na minimização do erro de reprojeção 

(exceto a técnica de Zisserman), então os resultados obtidos antes da aplicação do SBA 

taxa média de erro baixa. Para os dados sintéticos o erro de reprojeção 

. Como esperado, 

pois não leva em 

O SBA aumentou bastante o erro de reprojeção. Como na avaliação dos pontos 

3D, após a aplicação do SBA, o erro de reprojeção nas quatro técnicas é 

sando dados sintéticos. Isso não 

A técnica que possui uma taxa de erro de reprojeção menor foi a 2D3D com 

taxas variando de zero para os casos de teste sem ruído a 0,30 para o resultado de 



 

 

2D3D com ruído. Nos dados reais as taxas d

1,5 pixel. Isso é esperado, pois o cálculo da matriz de projeção dos pontos não possui 

nenhuma restrição como existe no caso de Brisc e de Madeira. Uma exceção é o 

Zisserman, que obteve as maiores taxas de erro de re

pixels no caso de teste da 

sintéticos. 

Em relação ao erro epipolar

e a que estava sendo alinhada. O erro corresponde à dist

epipolar ao ponto correspondente na segunda imagem e a projeção inversa. A 

 6.18 e a Figura  6.19 ilustram esses resultados para os dados s

respectivamente. 

Figura  6.18: Média do erro epipolar para os conjuntos de dados sintéticos.

Figura  6.19: Média do erro epipolar para o

Nos dados reais as taxas de erro também foram baixas, em torno de 

. Isso é esperado, pois o cálculo da matriz de projeção dos pontos não possui 

nenhuma restrição como existe no caso de Brisc e de Madeira. Uma exceção é o 

Zisserman, que obteve as maiores taxas de erro de reprojeção, chegando a mais de 25 

no caso de teste da Casa. Isso ocorreu pelo mesmo motivo que os dados 

erro epipolar, foi calculado considerando a câmera de referência 

e a que estava sendo alinhada. O erro corresponde à distância da projeção da reta 

epipolar ao ponto correspondente na segunda imagem e a projeção inversa. A 

ilustram esses resultados para os dados sintéticos e reais, 

Média do erro epipolar para os conjuntos de dados sintéticos.

Média do erro epipolar para os conjuntos de dados reais. 
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e erro também foram baixas, em torno de 

. Isso é esperado, pois o cálculo da matriz de projeção dos pontos não possui 

nenhuma restrição como existe no caso de Brisc e de Madeira. Uma exceção é o 

projeção, chegando a mais de 25 

Isso ocorreu pelo mesmo motivo que os dados 

considerando a câmera de referência 

ância da projeção da reta 

epipolar ao ponto correspondente na segunda imagem e a projeção inversa. A Figura 

intéticos e reais, 

  

Média do erro epipolar para os conjuntos de dados sintéticos. 
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Assim como no caso do erro de reprojeção, já citado anteriormente, a técnica 

que obteve melhores resultados foi a de 2D3D sem utilizar o SBA e de pior valor foi a 

mesma técnica após o SBA. Este fato foi válido tanto para os dados sintéticos quanto 

para os dados reais, sendo o primeiro variando entre zero e 0,21 pixels e o segundo de 

um a 16 pixels. Os piores resultados foram obtidos pela técnica de Zisserman já que o 

calculo da matriz de projeção considera apenas as posições dos pontos 3D, 

independentemente dos pontos 2D enquanto que o erro epipolar refere-se à relação 

entre as imagens. Assim com o erro de reprojeção, o erro epipolar nas demais técnicas é 

baixo porque elas têm como base a estrutura bidimensional para calcular o 

alinhamento das câmeras. 

Um fator observado foi que apesar de melhorar bastante a precisão dos pontos 

3D pela minimização do erro de reprojeção, o SBA aumentou tanto o erro de reprojeção 

quanto o erro epipolar em uma taxa que chegou a ser de vinte vezes. A justificativa 

deste aumento é a função de minimização do erro de reprojeção do SBA não 

consideram apenas a câmera que esta sendo inserida e sem o conjunto de câmeras 

utilizadas para triangular e os pontos 3D visíveis em cada câmera. Dessa forma, o erro 

de reprojeção converge para um mínimo comum que satisfaça a maioria das câmeras, 

senão todas, então o erro de reprojeção no final é maior do que nas técnicas abordadas 

devido o core destas ser a minimização do erro de reprojeção da câmera considerada 

apenas. O erro epipolar aumento pelo mesmo motivo. Uma vez que a geometria 

epipolar relaciona apenas duas imagens, a minimização do erro de reprojeção de três 

ou mais imagens afeta a relação delas. 

6.1.2 Avaliação das Poses da Câmera 

Esta métrica de avaliação tem como objetivo verificar a corretude da estimativa 

de pose da câmera. Para poder comparar os resultados da trajetória realizada pela 

câmera, é necessário extrair as informações da matriz de calibração, matriz de rotação e 

vetor de translação, uma vez que apenas a técnica do Madeira retorna a pose com esses 

termos individualizados, enquanto que as demais técnicas retornam a matriz de 

projeção com essas informações embutidas. Para identificar a matriz de rotação e o 

vetor de translação que a câmera sofre, foi aplicado o algoritmo descrito na Seção  5.4.3 

que decompõe a matriz de projeção em matriz de calibração da câmera, matriz de 

rotação e vetor de translação. 
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A comparação foi realizada considerando o centro das câmeras com o ground-

truth obtido na geração do caso de teste sintético. Como a reconstrução utilizando o 

Bundler retorna as poses em outra base de referência não foi possível realizar essa 

comparação para os dados reais.  

A Tabela  6.5 apresenta os parâmetros intrínsecos e extrínsecos obtidos pela 

decomposição da matriz de projeção resultante de cada técnica utilizando o conjunto de 

dados sintético do Bunny com ruído. O sistema de coordenadas adotado é alinhado 

com a primeira imagem utilizada para reconstrução e a pose da câmera a ser alinhada é 

calculada em relação a primeira. Os resultados ilustram a influência do posicionamento 

da câmera sobre a estimação dos parâmetros extrínsecos e intrínsecos. Enquanto os 

parâmetros intrínsecos de distância focal e centro de projeção sofrem variação inferior 

a 5%, o parâmetro de cisalhamento * se comportou com uma pequena variação nas 

técnicas de Zisserman e 2D3D. As modificações dos parâmetros intrínsecos são 

justificadas pela não adequação exata do modelo pinhole ao caso de câmeras com 

lentes, e pelas imprecisões inseridas pelo ruído gaussiano no conjunto de caso de teste. 

Tabela  6.5: Decomposição das matrizes de projeção da câmera da sequência 

do Bunny com ruído. 

 K R T 

Original E1400 0 4000 1400 3000 0 1 F G0,838 0 −0,5440 1 00,544 0 −0,838H [−0,58 0,0 −1,66] 
Brisc E1400 0 4000 1400 3000 0 1 F G0,083 0 −0,990,003 0,99 0,00010,99 0,003 −0,083H [−0,93 −0,003 0,56] 
Zisserman E1395,8 −0,87 395,90 1399 300,40 0 1 F G−0,821 0,0002 0,5690,569 0,99 0,003−0,491 0,004 −0,821H [−0,53 0,01 −1,66] 
Madeira 

- G−0,930 0,009 −0,36−0,009 0,99 −0,0010,36 −0,003 −0,930H [−0,36 −0,002 0,0230] 
2D3D E1393 −3,65 4300 1397 3080 0 1 F G−0,836 0,001 −0,5480,005 0,999 0,0040,548 0,007 −0,836H [−0,514 −0,010 1,70] 

A técnica do Madeira não retorna o valor da matriz de calibração porque ela não 

é considerada no processo de alinhamento, e sim apenas a matriz de rotação e o vetor 

de translação. Pela Tabela  6.5, apenas a técnica de Brisc retorna os valores corretos na 

matriz de calibração. Isso ocorre devido às restrições impostas para calcular a matriz de 

homografia, como descrito na Seção. 4.2.  
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 Em relação aos parâmetros extrínsecos, a técnica de Brisc retornou o valor mais 

distinto do GT. O resultado do SBA não foi avaliado, pois ele tem como entrada a matriz 

de rotação e o vetor de translação e a matriz de calibração separadamente.  

A avaliação quantitativa calcula a distância do centro de projeção da câmera do 

GT para o centro de projeção da câmera calculado. A Figura  6.20 ilustra o erro médio 

do centro de projeção da câmera calculado por cada técnica de alinhamento. Apesar do 

erro na matriz de calibração, foi identificado que a técnica do Zisserman retornou os 

valores mais precisos em relação ao centro de câmera, acompanhada da técnica 2D3D. 

A técnica do Madeira obteve os piores resultados.  

 

Figura  6.20: Erro médio do centro de projeção da câmera calculado por cada 

técnica de alinhamento.  

A Figura  6.21 e a Figura  6.22 ilustram a trajetória da câmera computada 

enquanto que a imagem (a) representa o GT da trajetória. Como apresentado na 

avaliação dos pontos 3D, o pior resultado foi o do Madeira, e o SBA consertou a posição 

da câmera como pode ser visto na Figura  6.21. 
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6.2  

(a) 

 

(d) 

Figura  6.21: Resultado visual da trajetória da câmera utilizando as técnicas 

de alinhamento: sequência original (a), Brisc (b), SBA após Brisc (c), 

Zisserman (d) e SBA após Zisserman (e).

 

(a) 

(d) 

Figura  6.22: Resultado visual da trajetória da câmera utilizado as técnica

alinhamento: sequência original (a), Madeira (b), SBA após Madeira (c), 2D3D 

(d) e SBA após 2D3D (e).

do Madeira, o resultado 

mas o SBA conserta. 

  

(b) (c)

  

(e) 

Resultado visual da trajetória da câmera utilizando as técnicas 

nto: sequência original (a), Brisc (b), SBA após Brisc (c), 

Zisserman (d) e SBA após Zisserman (e). 

  

(b) (c)

  

(e) 

Resultado visual da trajetória da câmera utilizado as técnica

alinhamento: sequência original (a), Madeira (b), SBA após Madeira (c), 2D3D 

(d) e SBA após 2D3D (e). A câmera a ser alinhada é a plotada em azul. No caso 

do Madeira, o resultado estima uma translação distante da posição original, 
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(c) 

 

Resultado visual da trajetória da câmera utilizando as técnicas 

nto: sequência original (a), Brisc (b), SBA após Brisc (c), 

 

(c) 

 

Resultado visual da trajetória da câmera utilizado as técnicas de 

alinhamento: sequência original (a), Madeira (b), SBA após Madeira (c), 2D3D 

em azul. No caso 

estima uma translação distante da posição original, 
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6.2.1 Tempo de Execução 

A última métrica considerada para avaliar o desempenho das técnicas de 

alinhamento de pose de câmera é o tempo decorrido na execução de cada técnica, 

sendo considerada a melhor a que utilizar menos tempo. Foi utilizado um temporizador 

para computar o tempo gasto por cada técnica, sendo comparadas em milissegundos. 

Os tempos foram executados em uma máquina com processador Intel® Core™ 2 Duo 

CPU P7350 de 2 GHz, 4GB de RAM e Windows 7.  

Não é fácil ter uma idéia do tempo total de execução necessária para obter um 

modelo 3D a partir de um conjunto de imagens. Depende da quantidade de imagens, da 

resolução, da quantidade de correspondências extraídas e do poder de computação da 

máquina utilizada. Dessa forma, foi avaliada a execução da técnica de alinhamento 

sobre os mesmo aspectos de entrada considerando o alinhamento de apenas uma 

câmera. 

O primeiro cenário avaliado foi a triangulação dos pontos. A Figura  6.23 

compila os resultados obtidos exibindo a média do tempo de execução da triangulação 

utilizando duas imagens e de cada algoritmo de alinhamento. A triangulação utilizando 

três imagens após o alinhamento gasta, em média, três por cento do tempo consumido 

pela triangulação de duas imagens para dados sem ruído. Essa média de tempo se 

mantém quando são consideradas mais imagens. Durante os experimentos, as técnicas 

demandaram aproximadamente o mesmo tempo para executar as técnicas de 

alinhamento com uma pequena variação. Como os dados reais geraram poucos pontos, 

a avaliação do tempo não foi bastante discriminante. 
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Figura  6.23: Média do tempo de execução da triangulação dos pontos.  

O tempo é diretamente proporcional a quantidade de pontos, dessa forma, foi 

considerada a relação entre o tempo gasto pela quantidade de pontos triangulados. Em 

termos de dados sintéticos com ruído, analogamente, o tempo gasto pela triangulação 

utilizando as câmeras alinhadas demandou cerca de seis por cento do tempo total para 

a triangulação de duas imagens. Isso se deve à redundância de informação existente 

quando se utiliza mais de duas imagens para computar a profundidade do ponto.  

O tempo de execução da triangulação após a técnica de alinhamento é bastante 

similar, em torno de 0,02 ms por ponto. A técnica de Brisc foi a que demandou mais 

tempo para triangular os pontos que refletem o erro na estimativa de pose, então 

demanda mais tempo para convergir para uma posição 3D que melhor se adéque a pose 

de câmera e às correspondências de pontos 2D. 

O segundo e terceiro cenários avaliados em relação ao tempo foram o 

processamento das técnicas de alinhamento sem e com otimizações. O valor 

apresentado é a relação entre o tempo gasto e a quantidade de pontos obtida em cada 

reconstrução. 

Em relação ao tempo gasto para a execução apenas da técnica de alinhamento, 

conclui-se que a técnica 2D3D executa em menor tempo. Esta técnica é cerca de 3 a 4 

vezes mais rápida comparada com a pior técnica, a do Zisserman. Isso se deve ao fato 

de que a última necessita resolver o sistema que tem mais equações (dezesseis 

variáveis), de acordo com a Seção  4.1. O pior tempo de execução foi o do Dragão com 
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ruído que necessitou de 0,09 ms (gastou 2200 ms para computar aproximadamente 

22.300 pontos) para computar cada ponto, enquanto que o melhor tempo obtido foi de 

0,011 ms (98 ms para aproximadamente oito mil pontos) execundo o Bunny sem ruído. 

Os tempos gastos por cada técnica estão compilados na Figura  6.24. 

 

Figura  6.24: Médias do tempo de execução do alinhamento sem otimização 

(SBA). 

Em seguida, a avaliação da otimização do tempo de alinhamento com o SBA foi 

realizada. Para os dados sintéticos, o melhor resultado foi obtido pela técnica 2D3D, 

enquanto que o pior resultado foi o do Madeira que aumentou o tempo. A Figura  6.25 

apresenta o tempo total gasto pelo SBA após cada técnica. É fácil de identificar que o 

método 2D3D obtém os menores tempos de execução. 

 

Figura  6.25: Médias do tempo de execução do SBA. 
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A Figura  6.26 ilustra o resultado final das técnicas de alinhamento considerando 

o tempo de execução das técnicas, o tempo de triangulação dos pontos utilizando as 

câmeras alinhadas e o tempo de execução do SBA. É fácil identificar que a técnica 

2D3D, em geral, demanda menos tempo de execução do pipeline de reconstrução 3D 

considerando o alinhamento. 

 

Figura  6.26: Médias do tempo de execução do alinhamento considerando a 

técnica de alinhamento e a otimização. 

6.3 Considerações Finais 
Neste capítulo, detalhou-se o processo de aquisição dos dados utilizados para 

gerar os casos de estudos que foram aplicados no processo de avaliação das técnicas de 

alinhamento (como foram geradas as correspondências e a utilização do Bundler para o 

tratamento das imagens). Em seguida, os resultados obtidos pela metodologia de 

avaliação definida no capítulo  5 quando aplicada a esse conjunto de dados.  

As abordagens foram analisadas levando em consideração algumas 

características importantes. Uma das mais relevantes foi a precisão dos pontos 3D que 

quantifica a relação de corretude da estimativa da posição dos pontos 3D em relação 

ground-truth. Neste caso, identificou-se que as técnicas geram reconstruções bastante 

precisas após a utilização do SBA. A técnica 2D3D alcançou os melhores resultados 

para os dados reais e os dados sem ruído, e a segunda melhor foi a técnica do 

Zisserman considerando os dados sintéticos com ruído e a do Madeira para dados reais. 

O comportamento dessas técnicas variaram de acordo com a quantidade de 

correspondência de pontos 2D. Sendo a segunda dependente das otimizações do SBA. 
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Em seguida, foi realizada a avaliação dos pontos 2D que utilizou dois 

parâmetros: erro de reprojeção e erro epipolar. Para os dois critérios, a técnica 2D3D 

também obteve os melhores resultados e, a de Zisserman os piores resultados. Essa 

característica é esperada uma vez que apenas a segunda técnica não se baseia na 

minimização do erro de reprojeção. Entretanto, o método de otimização aumentou 

bastante essa taxa de erro, chegando a vinte vezes em alguns casos. Isso se deve ao fato 

de o SBA atualizar a estrutura e a pose de câmera em relação a todas as câmeras 

utilizadas para a triangulação dos pontos, não apenas a que está sendo alinhada. 

A avaliação das câmeras não obteve um resultado diferente dos anteriores, 

como esperado. A técnica de Zisserman antes e após o SBA foi a mais precisa em 

relação aos parâmetros extrínsecos. A técnica 2D3D obteve os valores de rotação e 

translação bastante próximos ao GT, mesmo sem o SBA para os dados sintéticos.  

Finalmente, foi avaliado o tempo de execução dos algoritmos, que teve como o 

melhor (menos tempo gasto) resultado o apresentado pela técnica 2D3D. 

Pode-se notar que a quantidade de parâmetros das matrizes utilizadas para 

computar as poses de câmera influencia diretamente na qualidade do resultado. 

Quanto mais variáveis, melhor modelada é a relação. No entanto, essas técnicas 

dependem diretamente da quantidade de pontos extraídas. 

Como conclusão, foi observado que a técnica de 2D3D é a abordagem que 

obteve os melhores resultado em relação a metodologia de avaliação definida nesta 

dissertação de mestrado, sendo a recomendada para sistemas de reconstrução 3D a 

partir de várias imagens. 

No próximo capítulo estão descritas as considerações finais desta dissertação. 
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7  
 

Conclusão 

Esta dissertação de mestrado apresentou os algoritmos utilizados para 

recuperar a estrutura 3D de uma cena e as poses da câmera a partir de várias imagens 

utilizando as técnicas de Structure from Motion ou SfM. Foram detalhados os passos 

básicos para a obtenção de uma estrutura inicial a partir de duas imagens, e, como são 

tratadas as demais imagens no pipeline de reconstrução 3D. 

Este trabalho teve como propósito tratar não apenas duas imagens, mas 

também investigar as técnicas de alinhamento de pose de câmera propostos na 

literatura. Essas técnicas são fundamentais para que haja uma reconstrução completa 

de um cenário. Foi desenvolvida uma simplificação do pipeline de reconstrução 3D que 

tem como entrada pelo menos duas imagens e como saída a reconstrução esparsa do(a) 

objeto/cena a ser modelado. Além disso, foram implementadas as quatro técnicas de 

alinhamento das poses de câmera, permitindo assim a utilização de várias imagens no 

processo de reconstrução. 

As técnicas abordadas obtiveram precisão e corretude similares, sendo a técnica 

de correspondência entre os pontos 2D e os pontos 3D (2D3D) a que apresentou 

resultados mais precisos. Para os dados reais o maior problema foi a obtenção de 

pontos correspondentes entre duas ou três imagens de forma confiável para a execução 

e avaliação das técnicas de reconstrução 3D e alinhamento, porque a qualidade da 

reconstrução depende do conjunto de correspondências. Portanto, quanto mais robusto 

o tratamento da imagem, mais imparcial é a avaliação da reconstrução. Dessa forma, 

foram utilizados dados sintéticos e para os dados reais, foi utilizado o Bundler, que é 

um sistema de SfM bastante robusto  [48].  

Capítulo  
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Além disso, foi definida uma metodologia de avaliação da reconstrução 

realizada baseada em SfM que levou em consideração algumas métricas relevantes para 

a qualidade da reconstrução e que validaram estas técnicas. Foram definidas quatro 

métricas de avaliação que permitiram uma avaliação tanto qualitativa quanto 

quantitativa. Foi abordado não apenas o erro de reprojeção que é a base da maioria das 

técnicas de alinhamento, como a precisão dos pontos 3D gerados, as poses da câmera e 

o tempo de execução. Dessa forma foram feitas comparações diretas entre os resultados 

obtidos por cada técnica. Todas as técnicas foram avaliadas segundo estes critérios. 

Para isso, foi apresentado um conjunto de dados de teste que permitiu a avaliação. 

A dificuldade de encontrar um conjunto de dados disponível (de livre acesso) 

para a realização das avaliações, obrigou o desenvolvimento de uma metodologia para a 

geração de dados sintéticos que permitisse a geração das correspondências entre os 

pontos 2D e a disponibilidade de um ground-truth para realizar a análise dos 

resultados. Os dados sintéticos utilizados tentaram simular com o maior nível de 

precisão o comportamento real das imagens. Além disso, foi utilizada uma ferramenta 

que gerou as correspondências nas imagens reais e o GT referente. 

Conforme é possível observar na avaliação descrita no capítulo 6, a técnica cujas 

métricas obtidas possui resultados mais adequados de precisão e corretude é a 

abordada pela técnica de cálculo da matriz de projeção a partir dos pontos 3D já 

calculados e os pontos 2D correspondentes na nova imagem. Dessa forma, essa técnica 

é recomendada a ser adotada para um sistema de reconstrução 3D utilizando múltiplas 

imagens. As demais técnicas não obtiveram resultados tão bons quanto a anterior, mas 

se forem adotadas em um pipeline de reconstrução 3D devem ser associadas a execução 

de um algoritmo de otimização como o SBA. 

7.1 Contribuições 
As contribuições principais desta dissertação de mestrado, é um survey das 

técnicas de alinhamento de câmera disponíveis na literatura; a implementação 

simplificada do pipeline de reconstrução 3D baseado em SfM; definição de uma 

metodologia de avaliação tanto quantitativa quanto qualitativa dos algoritmos de 

reconstrução utilizando mais de duas imagens; metodologia de geração de caso de teste 

e sua implementação; e, por fim a validação da metodologia de avaliação utilizando 

estes casos de dados. 
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7.2 Trabalhos Futuros 
Ainda existem alguns pontos em aberto nesse trabalho que podem ser 

desenvolvidos como continuação desta dissertação de mestrado. O mais importante é a 

implementação das demais etapas do pipeline de reconstrução, a fim de permitir uma 

reconstrução densa. Outro ponto refere-se a etapa de tratamento de imagens. Consiste 

na investigação de um método para o tratamento de imagens robusto que retorne com 

uma alta taxa de acerto as correspondências entre os pontos.  

Finalmente, é importante verificar os algoritmos de reconstrução densa e a sua 

implementação, além dos algoritmos de texturização do modelo. Com isso, eles podem 

ser integrados na ferramenta para reconstrução 3D desenvolvida neste trabalho, o R3D. 
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Apêndice A 

Resultados Obtidos pela Avaliação dos 

Pontos 3D 

A seguir serão ilustrados o 

teste utilizados nesta dissertação de mestrado.

Bunny sem Ruído  
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A seguir serão ilustrados o pior e o melhor resultado obtido a partir

nesta dissertação de mestrado. 
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Resultados Obtidos pela Avaliação dos 
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Apêndice B 

Especificações  

Webcam Microsoft 68C-00005 Lifecam VX-6000 

• Conectividade SB 2.0 

• Integração com o software do LifeCam. 

• Vídeo de Alta Definição (1.3 Mega Pixel). 

• Fotos de Alta Definição (5.0 Mega Pixel). 

• Resolução Widescreen. 

• Zoom Digital de até 3x. 

• Trabalha em até 30 quadros por segundo. 

 

Exchangeable image file format (EXIF) 

 Especificação utilizadas em imagens nos formatos de JPG e TIFF  [10]. Consiste 

em gravar informações sobre as características técnicas de captura da imagem junto ao 

arquivo de imagem propriamente dito na forma de metadados, não se restringindo 

apenas as informações de data e hora. Define a estrutura de como os dados serão 

armazenado, distância focal, modelo da máquina, dentre outras. 


