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Resumo

O seguimento de objectos 3D e sua posição e orientação a partir de uma sequência de imagens pode
ser conseguido por filtros de partículas se informação acerca da sua cor e forma for conhecida a
priori. Infelizmente, a inicialização destes métodos de seguimento é muitas vezes manual ou
aleatória, o que torna o processo de seguimento e recuperação lento ou não autónomo. É proposto
um método que parte de informação existente acerca do objecto para melhor decidir onde começar
ou recomeçar o processo de seguimento. Cada pose 3D de um objecto é observada na imagem como
uma forma 2D e por isso é feito um treino de maneira a inferir pose a partir de informação da imagem.
O objecto é primeiro segmentado por cor, depois analisada a forma através de momentos
geométricos e por fim uma fase de treino mapeia formas 2D e poses 3D, com um valor de
verosimilhança associado. Estas hipóteses de pose geradas podem depois ser usadas para guiar a
atenção visual e os recursos computacionais de um sistema de seguimento “top-down” tal como os
filtros de partículas: acelerando assim o processo de seguimento e tornando-o mais robusto a
movimentos imprevisíveis.
Palavras-chave: estimação de pose 3D, atenção bottom-up, seguimento 3D com base em modelos,
filtros de partículas
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Abstract

Tracking an object's 3D position and orientation from a color image can been accomplished with
particle filters if its color and shape properties are known a priori. Unfortunately, initialization in particle
filters is often manual or random, thus rendering the tracking recovery process slow or no longer
autonomous. A method that uses existing object information to better decide on where to automatically
start or recover the tracking process is proposed. Each 3D pose of an object is observed in the image
as a 2D shape and so training is made to infer pose from image information. The object is first
segmented through color, then shape description is made using geometric moments and finally a
learning stage maps 2D shapes to 3D poses with an associated likelihood measure. These generated
pose hypothesis can then be used to guide visual attention and computer resources in a “top-down”
tracking system such as a particle filter: speeding up the tracking process and making it more robust to
unpredictable movements.
Keywords: 3D pose estimation, bottom-up attention, model-based 3D tracking, particle filters
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1

Apresentação da tese

1.1 Introdução
A estimação de pose de objectos é um problema de grande importância em aplicações como a
robótica, vídeo-vigilância ou realidade aumentada.
Muitas vezes nestas aplicações é possível conhecer à partida a forma e cor ou textura dos objectos a
partir de um modelo. Em robótica, em particular, conhecem-se muitas vezes os objectos com os quais
se interage, seja em aplicações industriais, ou seja por exemplo em abordagens “developmental
robotics” em que o robot pode aprender as características do objecto – o seu modelo –
autonomamente.
Nestas condições de conhecimento do objecto, o problema de estimação de pose e seguimento em
tempo real fica facilitado e existe por isso diversa bibliografia sobre o assunto. No entanto, em geral, o
seguimento de objectos com base no seu modelo é local – pesquisando-o em poses próximas das
previstas no momento anterior. Estes métodos têm portanto problemas com inicialização, feita de
forma manual ou aleatória, e também com o desaparecimento momentâneo dos objectos, ou
movimentos rápidos ou imprevistos.
Existem abordagens ao seguimento 3D que partem do modelo para projectar na imagem várias
hipóteses de poses, para decidir sobre as mais prováveis – estas dizem-se top-down. Em oposição,
as bottom-up partem da imagem e sua distribuição de cor ou intensidade para estimar a pose do
objecto – ou sua variação em relação ao momento anterior. Não necessitam de calcular
explicitamente a projecção do objecto podendo por isso usufruir de maior rapidez, apesar de um
compromisso em exactidão.
A geração de hipóteses de pose numa abordagem bottom-up é compatível com o conceito de
seguimento top-down por filtro de partículas – onde várias hipóteses de localização são mantidas
para cada objecto ao longo do tempo. Certos objectos têm ambiguidade e a sua localização não tem
uma mas várias soluções (por exemplo um cone: virado para o observador ou no sentido contrário é
sempre visualizado como um círculo; as duas poses são possíveis). Nestes casos apenas é possível
escolher uma das hipóteses com o passar do tempo e assumindo continuidade de movimento. Com
esta representação intuitiva é possível até ter uma colecção de objectos conhecidos, e cada partícula
representar uma probabilidade de determinado objecto em determinada pose.
A proposta desta tese tem vários aspectos inspirados na literatura existente em abordagens bottom6

up e top-down. Estes mecanismos de atenção visual são definidos em [1] como “um conjunto de
estratégias que tentam reduzir o custo computacional de processos de procura inerentes na
percepção visual”. Sendo o problema geral da visão de extrema complexidade [2] para os recursos
computacionais existentes, estes mecanismos têm um papel fundamental na percepção visual. A
utilização de métodos baseados em conjuntos esparsos de hipóteses – tais como os filtros de
partículas – permitem, de uma forma elegante, controlar o custo computacional em cada instante
através da limitação do número de hipóteses consideradas. É a alocação destes recursos limitada às
zonas mais promissoras da imagem (consoante as tarefas a efectuar) que dotará os sistemas de
procura visual de um desempenho simultaneamente rápido e preciso.
O paradigma da atenção visual tem sido explorado recentemente através do conceito de “saliência”,
onde zonas da imagem mais salientes (informativas de alguma forma) são inspeccionadas primeiro
[3]. No entanto o conceito de saliência é difícil de definir pelo que se tem tentado, juntamente com
neuro-cientistas, modelar o comportamento do sistema visual humano [4]. Outros autores propõem a
utilização de medidas da teoria da informação [5]. Quer de uma forma quer de outra, a saliência é
associada a informação vinda directamente das características intrínsecas da imagem: contraste,
movimento, cor, etc. Estas abordagens bottom-up são assim chamadas por se basearem na análise
do nível mais baixo de uma cadeia de interpretação da imagem: vizinhanças de pixeis.
Em complemento aos modelos bottom-up, os top-down dependem não só da informação da imagem
mas de conhecimento a priori. Por exemplo o conhecimento da cor e da forma dos objectos
procurados, o tipo de movimento típico destes objectos, a localização no espaço onde tipicamente
ocorrem, etc, poderá ser utilizado para alocar os recursos computacionais de forma a reduzir os
tempos de procura. Mais uma vez a modelação por filtros de partículas permite abordar este
problema de forma elegante utilizando métricas para teste de hipóteses que codifiquem este
conhecimento. Em [6], por exemplo, as partículas são avaliadas consoante a hipótese representada
(localização, postura e movimento do objecto) é coerente com a imagem observada, sendo a sua
redistribuição efectuada de acordo com esta avaliação e um modelo de movimento de pequenas
acelerações.
Uma questão interessante neste contexto é a de como “fundir”, de forma eficiente, os dois
mecanismos de atenção mencionados: bottom-up e top-down. Em [7]

é introduzido o “Boosted

Particle Filter”, um método que conjuga hipóteses provenientes de uma detecção bottom-up da
imagem com modelos top-down por filtros de partículas para efectuar o seguimento de jogadores
numa partida de hóquei no gelo. Tal conjugação é feita através da mistura de partículas provenientes
de um processo bottom-up de detecção de jogadores com partículas provenientes de um processo
top-down de seguimento. Este paradigma é adoptado nesta tese com duas importantes distinções: a
detecção e seguimento são efectuados em 3D, e o estado inclui não só a posição mas a também a
rotação do objecto. Isto permite generalizar o conceito de atenção visual no sentido em que os
7

recursos computacionais são alocados não só a posições na imagem mas a zonas de um espaço de
estados alargado incluindo posição e orientações 3D.
Nesta tese, as hipóteses de localização (de um ou mais objectos) utilizadas no seguimento 3D por
filtros de partículas serão então geradas numa abordagem bottom-up, contribuindo assim para uma
maior autonomia no seguimento e melhor gestão dos recursos computacionais. Sugere-se que o
seguimento 3D de objectos aproveite as vantagens destas duas abordagens simultaneamente,
através da sua integração. É proposto um método bottom-up que utiliza informação conhecida acerca
da cor e forma do objecto para decidir automaticamente onde focar a atenção do processo de
seguimento, tanto na sua inicialização como ao longo do seguimento.

1.2 Problema
No seguimento top-down de objectos com base no seu modelo, são projectadas na imagem várias
hipóteses de pose para estimar a mais provável. Esta estimação é feita de forma recursiva partindo
da estimativa de pose anterior e um modelo de movimento. Métodos deste tipo são portanto
dependentes de uma estimativa inicial, o que nem sempre existe, e a inicialização ou é feita
manualmente ou tem de ser calculada por outro método. O mesmo acontece quando se perde o rasto
do objecto ou este desaparece para reaparecer numa pose imprevista – após oclusão, por exemplo.
Estes métodos têm pouca autonomia na (re)inicialização e até ao longo de todo o seguimento, e
beneficiariam portanto de uma camada de software que lhes fornecesse hipóteses de pose a utilizar
na procura local do objecto.
O problema que se põe então é: como gerar hipóteses prováveis de pose tridimensional de um
objecto visível numa imagem, partindo do conhecimento do seu modelo?
Especificações do problema:
–

Numa sequência de imagens, estas hipóteses deverão ser geradas em tempo real

–

Hipóteses geradas a cada momento, independentemente dos anteriores

–

Estimação de pose feita a partir do conhecimento da cor, ou textura, e forma tridimensional do
objecto – ou seja do seu modelo (model-based).

–

As hipóteses geradas querem-se espalhadas pelo espaço de poses em relação concordante
com uma noção fiabilidade de cada hipótese.

–

Abordagem bottom-up: Procura-se estimar a pose de um objecto analisando as
características da imagem; ao contrário da estimação por hipótese e teste

De um ponto vista técnico interessa gerar, em cada momento (t), um espaço de estados possíveis (V t)
para o objecto e sua função densidade de probabilidade p t(Vt)=p(Vt|Ot), calculada com base em
medições na imagem (Ot).
8

Nomenclatura:
Por estado ou localização do objecto V t entende-se a obtenção, nos 6 graus de liberdade, das suas
coordenadas em relação a um referencial tridimensional interno da câmara que captura a imagem:
posição horizontal (X), vertical(Y) e em profundidade (Z) do centro geométrico do objecto à câmara; e
também orientação (Yaw,Pitch,Roll) do objecto em relação a uma pré-definida. Entende-se neste
trabalho por (X,Y,Z) a posição de um objecto; e por (X,Y,Z,Yaw,Pitch,Roll) a pose.
Hipóteses
Em geral, para a implementação do método de localização proposto, os objectos:
–

são conhecidos por um modelo CAD que o representa a 3 dimensões

–

têm forma rígida e constante

–

podem ser segmentados na imagem

–

para a correcta geração de poses, parte-se do principio que estes não estão fortemente
ocludidos, e que a iluminação não altera a sua cor.

No nosso caso a segmentação é feita por cor, e por isso os objectos:
–

são de cores saturadas

–

a cor é conhecida por imagens exemplo

–

supõem-se monocromáticos

A propósito da câmara utilizada para a captura de imagens:
–

deve produzir imagens a cores

–

são conhecidos os seus parâmetros intrínsecos

–

tem projecção perspectiva

–

se a lente provocar uma distorção não-linear nas imagens, esta já não está presente aquando
da análise descrita no trabalho

É também feita uma aproximação quanto à projecção do objecto:
–

para um objecto centrado na imagem, a distância a que este se encontra em relação à
câmara não altera a forma da projecção na imagem, provocando apenas um efeito de escala.
Isto equivale a dizer que o efeito de perspectiva da câmara é reduzido.

Hipóteses postas na implementação do método por motivos de simplificação:
–

O número de partículas geradas em cada imagem é constante.

–

O modelo CAD do objecto tem a origem do seu referencial no centro geométrico do objecto

9

1.3 Estado da arte
Várias estratégias têm sido desenvolvidas para resolver o problema de seguimento, a 3 dimensões,
de um objecto a partir do conhecimento do seu modelo. Estas estratégias model-based são por
defeito recursivas, partindo de uma inicialização manual ou métodos ad hoc. Partem da estimativa de
pose no momento anterior e um modelo de movimento posto por hipótese para prever a posição no
momento seguinte e ajudar na procura local da pose. Organizamos estas estratégias em dois tipos,
um chamado top-down uma vez que parte de informação anterior e de modelos para, através de uma
pesquisa local e projecção explicita do objecto, calcular o estado seguinte. A estratégia oposta será a
bottom-up, da imagem para a pose, apresentando no fundo o mesmo problema que a detecção de
objectos. Neste caso procura-se estimar a pose partindo da análise de características da imagem
como cor, intensidade ou pontos de interesse para inferir sobre a pose. Existem métodos destes
implementados de forma tanto recursiva como não recursiva.
Seguimento model-based
No seguimento de objectos procura-se no fundo encontrar o vector de estado do objecto ou, mais
genericamente, o espaço de estados possíveis e a sua função densidade de probabilidade. O estado
de um objecto é definido por um vector de estado que inclui pose (posição e orientação), e nalguns
casos velocidades e derivadas de ordem superior. Na prática, a maioria dos métodos de seguimento
3D retêm apenas uma estimativa para representar o estado do objecto e ser usada no momento
seguinte – usualmente o estado mais provável.
Numa formulação Bayesiana, no entanto, como o filtro de Kalman ou filtro de partículas, todo um
espaço de estados e sua densidade é retido e utilizado na estimação do frame – momento – seguinte.
É mantida assim uma densidade de probabilidade das hipóteses de localização do objecto. Esta
abordagem ao seguimento promove a consistência temporal, tem maior robustez [8], e ajuda na
previsão da pose nos frames posteriores. É concretizada geralmente por um filtro de Kalman, a
escolha padrão em seguimento 3D, no entanto restrito a uma densidade gaussiana; ou filtro de
partículas, que não tem esta restrição mas é muitas vezes posto de parte pela possível dependência
de um elevado numero de partículas, ou pela dificuldade de representação do estado – uma vez que
o que existe é um conjunto ponderado de hipóteses.
A utilização do filtro de Kalman vem muitas vezes associada a problemas de controlo e à necessidade
de obtenção de uma estimativa que seja suave ao longo do tempo. Em filtros de partículas esta
estimativa é escolhida como a média ou mediana dos estados, o que leva à falta de suavidade. No
entanto, em muitas aplicações reais como múltiplos objectos ou instâncias de objectos e funções de
densidade probabilidade não gaussianas estas desvantagens não são suficientes para a escolha do
filtro de Kalman.
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Na presente tese, as hipóteses de pose geradas não são geradas numa distribuíção gaussiana, e por
isso torna-se clara uma vez mais a necessária utilização de filtros de partículas para fusão com uma
camada de seguimento.
Trabalhos relacionados
Mesmo com a grande vantagem de liberdade da densidade de estados, existe pouca literatura em
seguimento 3D por filtros de partículas. Por exemplo, [9] utiliza esta formulação em conjunto com o
teste, na imagem, de contornos calculados explicitamente por GPU – unidade de processamento
gráfica. Possui para isso um modelo CAD do objecto e toma partido de hardware de aceleração
gráfica e programas “pixel shader” para calcular a verosimilhança directamente na placa. E [6], por
sua vez, utiliza a cor perto da fronteira do objecto para avaliar a verosimilhança de hipóteses. Faz
esta avaliação de forma inteligente, relacionando a cor dentro e fora das fronteiras hipotéticas do
objecto com o seu modelo de cor conhecido. Utiliza também apenas um certo número amostrado de
pontos nessas fronteiras para reduzir a complexidade computacional. Estes métodos baseiam a
estimação de pose partindo de um modelo do objecto.
Lepetit, em [8], divide as abordagens de seguimento model-based em duas famílias: uma que procura
alinhar os contornos visíveis do objecto com zonas de elevado gradiente na imagem. A segunda, que
parte de informação dos pixeis dentro da projecção do objecto como a intensidade, cor, textura ou
velocidade para validar ou inferir sobre o estado do objecto.
Os métodos de seguimento baseados em contornos são caracterizados pela sua eficiência
computacional e robustez à iluminação. Procuram normalmente por gradientes de forte valor na
imagem à volta de uma estimativa inicial da pose; ou então calculam contornos na imagem e
procuram o melhor alinhamento entre contornos do objecto e da imagem. Um exemplo do primeiro é
o algoritmo RAPiD, um dos primeiros a correr em tempo real e que tenta corresponder pontos
amostrados nos contornos do objecto a contornos na imagem. Os segundos necessitam de uma
estimativa inicial muito boa, ou poderão convergir para contornos que não os do objecto.
À outra família de seguimento por modelo, pertencem métodos como o já discutido [6] por filtros de
partículas e comparando a cor perto da fronteira em pontos projectados na imagem para cada
hipótese. Outro método é, por exemplo, o fluxo óptico. Neste, é estimada a pose de um objecto a
partir do movimento aparente dos pixeis da sua projecção, partindo do principio que as projecções
são suficientemente semelhantes de um frame para o seguinte. Outros métodos funcionam por
templates – um recorte 2D da sub-imagem que se procura; estes tentam encontrar a transformação
do template que leva à melhor correspondência das imagens. Uma homografia mapeia depois essa
transformação em pose do objecto. Este método é utilizado em aplicações simples e parecidas com
11

as dos marcadores (fiducials) utilizados em realidade aumentada, sendo no entanto mais gerais.
Ainda pertencente a esta categoria de seguimento baseado em modelos, pertence uma abordagem
bottom-up ao problema – partindo de informação da imagem para a pose, sem projectar o modelo em
diferentes poses na imagem. Esta é o seguimento 3D por pontos de interesse: estes pontos são
calculados normalmente a partir de um operador de auto-correlação identificando regiões com textura
e diferentes das regiões vizinhas. Colecciona assim pontos de interesse distinguíveis que tenta
corresponder entre frames sucessivos, estimando de seguida a pose através da projecção inversa
para o modelo 3D. Esta abordagem também é feita por detecção, como por exemplo no método SIFT,
procurando pontos de interesse em cada frame isoladamente, e recuperando depois a pose 3D
através de um método de fitting como o RANSAC.
A estimação de pose por detecção está intrinsecamente ligada ao problema de detecção de objectos
e da atenção. Estes são problemas abordados por L.Itti em [3], [10], [11], onde se procura definir
estes problemas de uma maneira biologicamente inspirada. Estes são exemplos da noção de
abordagem bottom-up. A detecção e identificação de objectos é feita em áreas de maior interesse
visual, que sobressaem devido a contrastes de intensidade, cor ou orientação em relação à
vizinhança – noção de atenção visual. Regiões decrescentemente interessantes são analisadas para
ser feita classificação de ambiente ou objectos.
A integração das duas estratégias, bottom-up e top-down, é feita por exemplo em [12] utilizando
correspondência de pontos de interesse (textura) em conjunto com seguimento por estimação de
fluxo óptico ao longo de contornos, num filtro de Kalman. [13] integra também as duas estratégias
com vista a resolver o problema de seguimento de humanos e dos vários membros do corpo humano.
Na parte bottom-up é feita uma detecção de rectângulos a partir de uma template de contornos
rectangular que identifica assim hipóteses possíveis de membros do corpo. Numa camada top-down é
procurado o modelo de um corpo inteiro constituído por vários dos rectângulos detectados – partindo
do principio que os humanos ocupam certas posições comuns, e portanto os membros certas
posições relativas entre si.
[7] utiliza também este tipo de abordagem conjunta para seguimento 2D. Uma camada bottom-up é
concretizada através de um algoritmo Adaboost para detecção de objectos (jogadores de hockey no
gelo) e lidar com novas instâncias que surgem na imagem; enquanto um “mixture particle filter” (MPF)
é utilizado na camada superior para seguimento de múltiplos jogadores em campo. O algoritmo
Adaboost é treinado para detectar jogadores e integrado com o MPF na construção da sua
distribuição.
A ideia de partir da forma da projecção de um objecto para estimar a pose nos seus 6 graus de
liberdade é elaborada em [14] utilizando duas câmaras (abordagem stereo) para estimar posição.
Uma segmentação do objecto por estabelecimento de limiares fixos de valores HSV separa a
12

projecção do objecto do resto da imagem. A orientação do objecto é estimada por comparação da
projecção com uma base de dados de projecções (imagens) de dimensões 64x64 pixeis. A base de
dados é construída com o objecto em posição constante, sendo a orientação depois rectificada de
acordo com a posição real. A complexidade de comparação das imagens de projecção é reduzida de
dimensão 64x64 para 100 utilizando PCA. Os problemas desta abordagem são a possível dimensão
excessiva da base de dados, e a forte dependência que o método de segmentação tem da qualidade
da câmara e sua falta de adaptação a pequenas variações de iluminação. Distingue-se do método de
localização proposto por não ser monocular e por procurar directamente uma única estimativa de
localização do objecto – em vez de um conjunto de “boas” estimativas associadas a um valor
verosimilhança.
Em [15] é também estimada a pose, desta vez num método monocular, a partir de um processo
iterativo de segmentação 2D e estimação de pose. Os objectos são 3D e de forma conhecida. A
segmentação é feita com base em estatísticas globais da imagem, separando a silhueta do objecto do
background através de técnicas de contornos activos e uma função de energia a minimizar. Os
parâmetros da pose 3D vão sendo alterados (e o objecto re-projectado) consoante a evolução da
energia associada à segmentação: ficando assim os dois processos combinados num só. Elevada
robustez a ruído e oclusões são as principais características do método. No entanto, este não é
adequado para uma estimação de pose em tempo real já que a sua própria construção assenta na
minimização de funções de elevado peso computacional e num ciclo de projecção explicita do objecto
na imagem.

1.4 Organização da tese
O trabalho está estruturado da seguinte forma: Na primeira secção, de apresentação, é descrito o
problema e suas especificações e hipóteses; e são brevemente descritas abordagens ao seguimento
3D com base em modelos e revista literatura relacionada com a presente tese.
Na secção 2, de proposta, conceitos e limitações do seguimento por filtros de partículas são
introduzidos e são esclarecidos a proposta e os objectivos da tese.
Nas secções 3 e 4 é apresentado o método proposto. Primeiro numa secção de segmentação,
seguido de uma de localização 3D. Na secção de segmentação procura-se delinear regiões na
imagem correspondentes aos objectos de interesse por segmentação de cor; na de localização é
descrito o processo de mapeamento “forma 2D”-“pose 3D”, feito por um treino inicial.
Por fim, na secção 5, serão explicados os procedimentos e apresentados os resultados experimentais
numa secção de resultados. Nas secções 6 e 7, de conclusões, procurar-se-à avaliar o desempenho,
contribuições e problemas, e descrever possíveis trabalhos futuros. Em anexo (secção 9) são
descritos detalhes de técnicas ou implementações utilizadas.
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Proposta: Abordagem integrada bottom-up/top-down
para seguimento

Consideramos, para a resolução do problema de seguimento em tempo-real, promissoras as
abordagens integradas bottom-up/top-down. Estas aproveitam vantagens de ambas as partes,
exactidão da camada top-down e rapidez de inicialização e recuperação da camada contrária. Podem
além disso, complementar-se quanto ao tipo de características a analisar – ficando uma camada
responsável por uma análise de cor e outra de forma, por exemplo.
Cada possível pose do objecto alvo será, no presente trabalho e em qualquer das camadas, definido
no instante t por um vector de estado Vt composto pelos 6 graus de liberdade da pose (3 de posição,
3 de orientação).

2.1 Seguimento top-down por filtros de partículas
O método de seguimento top-down por filtros de partículas, já aqui referido, mantém ao longo do
tempo um conjunto de hipóteses de localização e sua função densidade de probabilidade. A pose do
objecto alvo no instante t (sua distribuição a posteriori), com observações em O 1:t, é definida como um
conjunto de hipóteses, ou partículas, V t(i). i є {1,...,N}, sendo N o número de hipóteses. Numa
estimação sequencial Bayesiana a distribuição a posteriori p(V t | O1:t) é calculada através da recursão:

predição p X t∣O1 :t−1 =∫ p X t∣X t−1  p  X t−1∣O 1 :t−1  dX t−1
filtragem p X t∣O1 :t ∝ pOt∣X t  p X t∣O1:t−1 

(1)

Numa abordagem de Monte Carlo [16] as partículas V t(i) estão associadas a um peso w t(i). Estas
partículas Vt assumem-se distribuídas de forma aleatória e não gaussiana. Numa fase denominada de
re-amostragem, amostras são retiradas da distribuição V t-1(i) de acordo com os pesos wt-1(i) –
partículas com maior peso são aproveitadas – e a sua pose perturbada de acordo com um modelo de
movimento. A distribuição a priori do instante seguinte é assim calculada. Para esse instante serão
actualizados os pesos wt(i), ponderados com o seu valor anterior, e de acordo com uma medição de
verosimilhança das partículas – após projecção explicita destas para comparação com a imagem.
Depois desta actualização fica então calculada a distribuição a posteriori do instante t.

i
t

w ∝w

i
t −1

p Ot∣V it  p V it∣V it−1 
 wit −1 p O t∣V it 
i
i
q V t∣V t−1 , Ot 

(2)
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Em [6], a projecção explicita do objecto é feita apenas para pontos amostrados nos contornos (interior
e exterior) do objecto, tornando a operação fazível para um número de partículas relativamente
elevado (N~900) mantendo a restrição tempo-real.

2.2 Limitações
Umas das limitações inerentes ao seguimento top-down é a dependência temporal. Uma má decisão
no passado vai influenciar a densidade de hipóteses no presente. Isto porque, uma vez que estes
métodos requerem a projecção explicita do objecto na imagem, o método está limitado quanto ao
número de hipóteses a testar para que o processamento seja feito em tempo-real. É por esta razão
que se assume determinado modelo de movimento do objecto, para prever a alteração de pose do
objecto e reduzir assim o espaço de procura do objecto. É no entanto limitativa esta escolha de um
(ou mais) modelo(s) de movimento, que mesmo que seja acertado em determinadas condições,
depende da correcta convergência do método.
A inicialização – e recuperação de oclusões – é outro dos problemas das abordagens top-down, e dos
métodos por filtros de partículas em concreto. Como a pesquisa do objecto é cega, na inicialização as
partículas são espalhadas aleatoriamente pelo espaço de poses. Mesmo com elevado orçamento de
partículas à disposição do método, é difícil que este convirja para uma boa hipótese de pose – uma
vez que seria necessário que uma delas calhasse por acaso muito perto da pose real do objecto.
A inicialização e recuperação são também computacionalmente pesadas devido a esta distribuição
aleatória de partículas. Se o orçamento de partículas for elevado, também o é o número de vezes que
o objecto é projectado e comparado com a imagem – sendo assim demorada a análise de cada frame
e deixando o método de funcionar em tempo-real. Se, pelo contrário, se utilizar um número reduzido
de partículas, o algoritmo precisará de vários frames para que as partículas convirjam para uma boa
hipótese de pose.

2.3 Estimação de pose bottom-up como gerador de partículas
A estimação de pose bottom-up parte da análise da imagem – através de características como cor,
intensidade, contornos, etc – não precisando por isso do cálculo explicito da projecção do objecto na
imagem. Esta pode então consistir num método de detecção, independente dos instantes anteriores,
ao contrário de uma abordagem ao seguimento por filtro de partículas. Tal característica torna o
método independente na inicialização e recuperação de oclusões, e também robusto a movimentos
imprevisíveis do objecto. A estimação de pose é um problema mal posto, uma vez que múltiplas
soluções de localização podem existir para o mesmo objecto, seja por simetrias que este possa
apresentar, ou pelo facto de haver perda de informação acerca da profundidade dos pontos do
objecto – o que dá origem a várias possibilidades de localização de um objecto ou até a objectos
diferentes. Este problema pode ser resolvido com uma camada de seguimento de objectos, que
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tratará de garantir consistência de decisões e continuidade temporal. A realidade da estimação de
pose está portanto intrinsecamente ligada ao conceito de filtro de partículas, onde um objecto é
representado por um conjunto ponderado de hipóteses de localização, ou cada região na imagem
pode até representar diferentes objectos em diferentes poses.
Propõe-se uma abordagem conjunta bottom-up/top-down para o seguimento tridimensional de
objectos. Para isso, um método de estimação de pose bottom-up é responsável pela geração de
partículas que possam em seguida servir de base ao seguimento de objectos por filtros de partículas.
Pretende-se assim com este trabalho juntar as vantagens de ambas as abordagens de estimação de
pose (bottom-up e top-down) para a criação de um “tracker” – seguidor – por hipóteses que aproveite
não só a exactidão da abordagem top-down mas a rápida (re)inicialização, recuperação e robustez ao
tipo de movimento da abordagem contrária.
O método, com o conhecimento a-priori dos modelos 3D e de cor do objecto alvo, partirá da análise
da imagem e das cores e formas nela presentes para gerar estas partículas. As partículas poderão
então, para uma avaliação mais exacta da pose, servir como base para uma pesquisa exaustiva da
pose por um filtro de partículas.
A proposta aqui apresentada divide-se em três partes – (i) segmentação na imagem de possíveis
regiões correspondentes ao objecto, aqui feita por segmentação de cor; (ii) localização tridimensional
aproximada do objecto partindo da inspecção da forma das regiões obtidas e (iii) geração de um
conjunto de hipóteses para um nível superior, de seguimento.
Esta separação entre detecção e localização permite a adaptação do método às especificações do
problema e às hipóteses postas quanto ao objecto, uma vez que o método de detecção pode ser
alterado consoante estas, para usar textura, contornos ou outras características – desde que o
objecto seja segmentado – sem que a parte de localização precise de ser alterada.

–

Breve descrição da proposta

Um método de segmentação de cor é proposto para uma imagem em espaço de cor HSV. A
segmentação é feita a várias escalas para melhor lidar com a presença simultânea de objectos
grandes e pequenos; e um algoritmo do tipo “flood-fill” é depois utilizado.
De maneira a localizar o objecto no espaço de poses partindo da região segmentada, a sua forma é
comparada com a de um conjunto de regiões treinadas. Estas regiões (projecções do objecto na
imagem) são geradas numa fase de treino para o espaço de orientações do objecto com certa
resolução. São depois armazenadas numa base de dados que associa orientação e forma da
projecção, aqui representada por momentos geométricos.
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2.4 Contribuições
As principais contribuições desta tese para os problemas de estimação de pose e de seguimento 3D
de objectos são:
–

Estimação, a partir de uma única imagem, de múltiplas hipóteses de pose de um objecto 3D
nos seus 6 graus de liberdade e associadas a uma medida de verosimilhança

–

Aprendizagem da relação “orientação”-”projecção na imagem” partindo de exemplos
sintéticos (treino automático, não assistido)

–

Integração das vantagens do seguimento top-down e da estimação de pose bottom-up

–

Automação da inicialização e recuperação no processo de seguimento 3D, após integração
com método proposto

–

Arquitectura para geração de hipóteses prováveis de pose, como descrita na Figura 1.

Figura 1: Diagrama de blocos da arquitectura de geração de N hipóteses de pose {V0...VN} partindo
de uma segmentação do objecto e conjunto de treino.
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3

Método: Segmentação

Esta parte responde ao problema da detecção de regiões na imagem que correspondam ao objecto
alvo. Deste é conhecida a cor, daí que se possa usar uma técnica tradicional de construção de um
mapa de saliência a partir do histograma de cor do objecto: histogram backprojection [17]. Neste
algoritmo atribui-se a cada pixel um valor tanto mais alto, quanto mais predominante for a cor desse
pixel no objecto, obtendo-se um mapa de probabilidade de cada pixel pertencer ao objecto.
A identificação de regiões distintas num mapa, ou imagem grayscale, consiste para nós em separar
regiões contínuas de valor acima de um limiar. Neste problema de segmentação, abordagens comuns
são a aplicação de um limiar (ou threshold) – onde um pixel faz parte de uma região de interesse se o
seu valor for superior a T – fixo, ou adaptativo à sua vizinhança.
Antes de prosseguir com esta separação é necessário no entanto condicionar a imagem a ser
processada.

3.1 Espaço de cor
A cor, numa imagem digital, é representada por um conjunto de componentes e seus valores. Existem
vários modelos de representação de cor, sendo RGB (Red Green Blue) o mais usual. Verifica-se no
entanto que este sistema é sensível a pequenas variações de iluminação, variando por exemplo o seu
valor médio com a intensidade da luz [I=(R+G+B)/3]; além disso todas as componentes têm influência
na noção de cor, já que o modelo não separa luminosidade de crominância. Um espaço de cor mais
utilizado em segmentação de cor é o HSV (Hue Saturation Value), em que a distancia entre dois H
está

relacionada

com

a

diferença

de

tom

de

cor,

S

a

saturação

da

cor,

e

V

a

intensidade/luminosidade. É possível com este espaço de cor, assim como YUV entre outros,
segmentar crominância, independentemente da luminosidade, através do estabelecimento de
intervalos de trabalho das suas componentes. O tópico é só por si uma área de investigação e não se
fez por isso uma procura exaustiva na escolha do melhor modelo. O HSV é intuitivo, separa
luminosidade de crominância e apresenta boa invariância às diferenças de iluminação – foi por isso o
escolhido para representar o atributo “cor”.
Assim, cada imagem a ser analisada será, antes de qualquer processamento, convertida para o
espaço de cor HSV. Serão usados os parâmetros H e S para representar a cor do objecto.
Este espaço de cor tem um comportamento imprevisível para valores de intensidade muito pequena e
por isso é construída uma máscara de trabalho. Apenas pixeis presentes nesta mascara serão
analisados nos passos seguintes de todo o procedimento. Pela mesma razão e porque sabemos que
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os objectos são por defeito de cores saturadas, também pixeis de baixa saturação são indesejáveis, e
assim será construída uma máscara, que terá valor 1 apenas em pixeis que verifiquem todas as
seguintes condições:
–

Hue E [0, 180]

–

Saturation E [70, 255]

–

Value E [15, 255]

sendo que os valores de H, S e V estão definidos no intervalo [0,255].

3.2 Histograma
O modelo de cor de um objecto será aqui representado pela sua distribuição de cor através de um
histograma. Para a construção deste, parte-se de uma colecção de exemplos do objecto isolado.
Procurando atingir boa representatividade do modelo, é construída uma colecção imagens do objecto
em diferentes orientações e sobre incidências de luz ligeiramente diferentes – lidando assim com
problemas de falta de representatividade da cor do objecto. A partir desta colecção é então calculado
o histograma.
Um histograma é por definição uma representação de distribuição de frequências, neste caso
frequências de cor. Para cada cor é armazenada a frequência da sua ocorrência na colecção. Um
histograma de cor é portanto obtido através da discretização das cores da imagem e contagem do
número de vezes que cada cor discreta ocorre [17]. A sensibilidade do histograma ao valor da cor não
deve ser demasiado grande, ou cores de valor tremendamente parecido poderiam acumular um
número de ocorrências muito diferente, por por acaso não estarem presentes na colecção. São por
isso calculadas as frequências em intervalos de cor, ou bins, suficientemente grandes para contrariar
o problema descrito, mas suficientemente pequenos para evitar a confusão entre cores diferentes.
Após vários ensaios escolheram-se valores para o número de bins, distribuídos de maneira uniforme,
associados a cada parâmetro de cor. Hue é o parâmetro mais discriminatório da cor e um número
bins à volta de 30 é adequado; o parâmetro Sat é utilizado de maneira a eliminar falsos positivos
(uma cor saturada de mais ou de menos) e um número baixo de bins, ~7, é suficente.
Quando o modelo de cor não é representativo, ou a iluminação varia fortemente, ou simplesmente por
acaso da discretização, pode ser necessário dar alguma tolerância a cores não presentes no
histograma. Para isto utiliza-se uma função kernel, somando a cada bin uma percentagem do valor
dos bins vizinhos – permitindo ocorrências, embora com menos probabilidade, próximas das já
existentes no histograma. A função é então concretizada por uma máscara de pesos que será
convolvida com a imagem:
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[ ]

0 a 0
kernel mask= a 1 a
0 a 0

(3)

sendo a uma constante no intervalo [0,1]. A máscara poderá ser de maiores dimensões se se
pretender uma maior tolerância de cor.

3.3 Backprojection
A partir de um histograma de cor e de uma imagem onde esta está a ser pesquisada, pode-se
construir uma espécie de mapa de saliência - um mapa de probabilidade de presença do objecto em
cada pixel. O histograma, indexando cada cor a uma frequência (ou probabilidade), pode ser usado
num Histogram Backprojection para construir tal mapa [17]. Neste algoritmo, a cada pixel na imagem,
e seus valores de Hue e Sat, é associada uma frequência a partir do histograma. Esta frequência é
colocada numa nova imagem grayscale.
Os valores do histograma devem ser interpretados como probabilidades e ser independentes da
dimensão da colecção de cor do objecto. Para isso, o histograma deve ser normalizado. Esta
normalização é feita tal que:

hist ' i=

hist i
⋅ fNorm
∑ hist  j

(4)

j

, saturando hist' tal que hist'(i)<=1 para todo o i. fNorm é factor de normalização e a sua função é
impedir que o novo histograma possa tomar valores demasiado pequenos, e terá de ser escolhido de
acordo com as dimensões do histograma.
Outra opção seria a normalização ao valor do máximo do histograma, no entanto tal solução não lida
com a variância de cor do objecto, como a anterior, nem com pequenas variações de condições de
iluminação a não ser que estas estejam já representadas nos exemplos de cor.
Se o modelo de cor do objecto utilizado para a construção do histograma fosse representativo e
exacto, elaborado sobre condições de iluminação iguais, e de facto o requisito de cor única do objecto
fosse cumprido: assim fazia sentido considerar que as cores de maior frequência têm associadas uma
probabilidade de 1 e normalizar o histograma ao máximo. No entanto as condições de iluminação
variam sempre um pouco e a representatividade do modelo de cor pode ser sempre posta em causa,
pelo que faz sentido a utilização do primeiro tipo de normalização proposto, com um valor de fNorm
maior que 1 e com saturação.
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Depois da execução do algoritmo histogram backprojection, obtem-se então um mapa grayscale de
saliência do objecto, que será em seguida segmentado para construir regiões binárias de presença ou
não presença do objecto.
O mapa é depois normalizado ao valor do seu máximo global tal que o novo máximo seja igual a 1.
Esta normalização facilita a escolha de parâmetros de segmentação. Além disso, adapta o
procedimento às regiões mais prováveis a cada momento. Porque o que interessa na abordagem
proposta é a geração das poses mais prováveis, é irrelevante a intensidade de cada região do mapa
– apenas nos interessam os valores relativos entre estas intensidades. Assim, se num determinado
momento apenas regiões de baixa probabilidade estão presentes na imagem, então serão essas que
vamos analisar.

3.4 Espaço de escalas
O resultado do algoritmo de histogram backprojection não é suave devido a ruído na imagem e às
descontinuidades (discretização) do histograma. Nestas condições, esta imagem grayscale não é de
fácil segmentação. Para que o seja, prosseguimos ao seu condicionamento através de uma
suavização: convolvendo a imagem com um filtro gaussiano. Este filtro passa-baixo é usado
frequentemente em imagem para produzir um efeito de blur.
Na mesma imagem podem estar presentes objectos, ou regiões candidatas a tal, em diferentes
escalas – maior ou menor profundidade – e por esta razão torna-se difícil escolher que intensidade de
blur aplicar. Assim sendo faz sentido uma segmentação da imagem em escalas diferentes, e construir
portanto uma chamada análise em espaço de escalas (scale-space). Desta forma, objectos distantes
não são removidos por filtros de elevada variância, e objectos próximos do observador são
suficientemente suavizados também. Em cada escala será então feita uma segmentação, e no final
as diferentes segmentações sobrepostas numa só.
A aplicação de um filtro gaussiano pode ser vista como demorada, principalmente com o aumentar da
variância, uma vez que é necessária uma elevada computação de exponenciais e para um número de
vizinhos que aumenta com a variância do filtro. No entanto, existem aproximações desta função que a
tornam rápida e de tempo de execução independente da variância [18]. A partir desta aproximação a
complexidade do problema scale-space varia linearmente com a quantidade de escalas utilizadas.

3.5 Segmentação por máximos locais e flood-fill
Para segmentar as várias imagens filtradas, é necessário escolher um algoritmo robusto, que
funcione em regiões não homogéneas e de intensidades diferentes, e que faça coincidir ao máximo
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possível a fronteira de uma região com a do objecto.
Para isso o threshold escolhido, intensidade a partir da qual um pixel é aceite como parte de uma
região, deve depender dos valores de intensidade nessa região.
Depois da convolução com filtro gaussiano, as imagens vão ser suaves e próximas de gaussianas,
tendo portanto poucos máximos locais. Para filtros de elevada variância terão até um máximo local
por região. Por máximo local numa imagem entende-se aqui um ponto com intensidade maior que a
sua vizinhança-4, ou seja:
I(x,y) > I(x+1,y) ; I(x,y) > I(x,y+1) ; I(x,y) > I(x-1,y) ; I(x,y) > I(x,y-1)
Propõe-se um algoritmo ao estilo do proposto por L.Itii (Ver Referência) na construção de mapas de
saliência: uma segmentação partindo dos máximos locais de intensidade das imagens e utilizando o
método flood-fill com threshold adaptativo para formar uma região.
O algoritmo flood-fill constrói uma imagem binária (1 pertença ou 0 não pertença) aplicando uma
função de threshold em cada ponto – partindo de um ponto inicial (seed) e espalhando-se pelos
vizinhos sucessivamente até o critério deixar de se cumprir. Os critérios usuais de threshold neste
algoritmo são:
FloodFill(vizinho(i)) = 1 se I(vizinho(i))>T ; 0 cc
ou
FloodFill(vizinho(i)) = 1 se | I(vizinho(i)) – I(i) | > T ; 0 cc
Em que T pode estar relacionado com o valor da intensidade do máximo local, por exemplo 50% do
seu valor.
Os resultados da aplicação do algoritmo com estes critérios de threshold são bons quanto à
adaptação às diferentes intensidades em cada região e, no caso do segundo critério, quanto à falta
de suavidade. No entanto continua a ser necessário escolher o valor correcto de T e as fronteiras dos
objectos ficam mal definidas por inclusão a mais ou menos de pontos vizinhos.
Um conceito interessante a utilizar para a definição das regiões é o da aproximação destas por
gaussianas, o que também faz sentido já que foram suavizadas por tal função. Se se fizer tal
aproximação, poder-se-á então utilizar informação relativa à variância e média de intensidade de uma
região, ou outros dados estatísticos, para decidir quando parar o alastramento no algoritmo flood-fill –
definir a sua fronteira.
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3.6 Limiar de Sauvola
Para definir tal critério de paragem pesquisou-se por bibliografia numa área onde a segmentação é
fundamental – no reconhecimento de texto.
Sauvola [19] propôs em 1998 uma fórmula de threshold adaptativo dependente de estatísticas da
vizinhança. Este algoritmo de segmentação continua a ser tido como referência em comparações com
outros mais recentes, devido ao seu bom desempenho. A formulação do seu critério de threshold é
também extremamente simples, definido por:

T  x , y= p x , y .1k .

s x , y
−1
R

(5)

onde p(x,y) e s(x,y) são a intensidade no mesmo ponto e o desvio padrão da região até aí acumulado.
R é o alcance dinâmico do desvio padrão (128 em imagens definidas entre 0 e 255), e k um
parâmetro definido entre 0.2 e 0.5. O critério não é demasiado sensível ao valor k (Ver Referência), e
serve como controlador da tolerância de crescimento da região. Após vários ensaios estabeleceu-se o
valor de k em 0.5. Para valores superiores as regiões crescem repentinamente.
Para saber, a cada momento, qual o desvio padrão da região a ser formada, usa-se uma formulação
incremental de média e variância:

B n1=B n p n12
N.U n  p n1
n1

(7)

B n1
−U n12
n1

(8)

U n1=

s n1=



(6)

em que U e s são média e desvio padrão, respectivamente, e B é auxiliar.
Estabeleceu-se então um algoritmo de segmentação baseado no já existente flood-fill e com um
critério de paragem de Sauvola. Os resultados em cada escala serão então sobrepostos numa só
imagem, e uma vez que as imagens de segmentação são binárias, a sobreposição é implementada
por um OR do espaço de escalas.

3.7 O método de segmentação: resumo da arquitectura
Apresenta-se em seguida, a título de resumo, um esquema representativo da arquitectura de
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segmentação. Exemplos da cor do objecto são utilizados para construir um histograma ao qual é
aplicado uma função kernel sob a forme de máscara de pesos. É depois calculada e normalizada a
projecção inversa do histograma na imagem, criado o espaço de escalas com filtros gaussianos de
diferente variância, e feita uma segmentação do tipo flood-fill para cada uma. Por fim, são
condensados os resultados das várias escalas numa só segmentação, através de um OR dessas
imagens binárias.

Figura 2: Esquema demonstrativo da arquitectura de segmentação de cor proposta. Histogramas representados por imagens
do tipo f(Hue,Sat), com a cor respectiva desenhada em cada ponto.

Na Figura 2 é apresentado um esquema representativo do algoritmo de segmentação proposto.
Repare-se:
–

Na tolerância dada a cores semelhantes à do histograma inicial após aplicação de uma
função kernel.

–

Que a utilização do espaço de escalas permite manter a forma das escalas pequenas mas
eliminar buracos ou falhas presentes nessas segmentações.

–

Que objectos pequenos ou estreitos em escalas grandes não são segmentados (flood-fill do
mapa de variância 8 e 16).
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4

Método: Localização

Nesta parte trataremos de descrever como associar poses de um objecto (posição e orientação) e
regiões que o definem no plano da imagem – projecções. Esta associação é aqui feita com base na
análise da forma destas regiões. Parte da localização, posição horizontal e vertical, pode ser inferida
facilmente, mas a outra parte requer uma aprendizagem inicial da tal forma do objecto. Dividiremos
então a explicação deste processo na etapa de localização em posição, inferida sem treino anterior, e
localização na orientação com base em treino, uma vez que estes dois podem ser desacoplados.
Será explicado também como é feita esta separação.

4.1 Representação de orientação
Para definir “orientação de um objecto” é preciso escolher uma representação adequada. Decidiu-se
usar a formulação de ângulos de Euler: Yaw, Pitch e Roll, usada frequentemente em aplicações
aeroespaciais e em robótica. Os ângulos de Euler e suas várias formulações representam a
orientação de um objecto através da composição de rotações sucessivas à volta de um sistema de
eixos. Também na biblioteca OpenGL [25], utilizada como veremos para fazer a projecção dos
objectos, as rotações são definidas desta forma. A convenção Yaw, Pitch e Roll de rotação à volta dos
eixos XYZ está definida pela seguinte sequência:
1. Rotação Yaw à volta de Y, definida em ]-180,180]
2. Rotação Pitch à volta de X, definida em [-90,90]
3. Rotação Roll à volta de Z, definida em ]-180,180]
Estas definições de Euler são ambíguas e cada orientação pode ser representada por diferentes
combinações de ângulos. Esta formulação permite cobrir todo o espaço de orientações possível, sem
percorrer 360º em todos os parâmetros. Tal característica interessa-nos, uma vez que reduz o número
de orientações repetidas.
Discretização
Projecções de objectos com orientações próximas, terão formas parecidas também. É importante
portanto escolher a discretização a utilizar nos ângulos. Queremos discriminação, mas não queremos
um treino demasiado demorado nem gerar hipóteses de pose demasiado próximas – relembra-se que
o objectivo desta abordagem bottom-up é gerar diferentes hipóteses prováveis de pose do objecto;
uma camada superior logo será responsável por um acerto minucioso dessa pose.
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Considerou-se nas experiências uma discretização dos ângulos de 30º em 30º ou mais fina.

4.2 Localização em posição
a) Coordenada “profundidade” do objecto
A coordenada “profundidade” – Z – pode ser calculada a partir da área da projecção do objecto na
imagem. Intuitivamente, quanto mais próximo estiver um objecto do observador maior a sua área
visível. A área varia, de facto, de forma quadrática com a distância à câmara.
Das relações da câmara, com o referencial da imagem colocado ao centro:

x=

f x. X
f y .Y
, y=
Z
Z

(9)

, sendo fx e fy parâmetros intrínsecos da câmara.
Área pode ser entendida como o integral da imagem ao longo de todo o plano:

∣ ∣

fx
f . X f y.Y
A=∬ I  x , y dxdy=∬ I  x
,
 dxdy=∬ I  x ' , y ' . Z
Z
Z
0

0

fy
Z

dx ' dy '

(10)

Se se aproximar o objecto como estando todo à mesma profundidade, projectando-se num plano
paralelo ao da imagem, então:

A=

f x. f
Z

2

y

.∬ I  x ' , y ' dx ' dy '

(11)

E temos a relação:

2

 



A
Z'
Z'
A
=
⇒ =
A'
Z
Z
A'

(12)

Defina-se por Z' a profundidade do objecto a ser estimada. Se, para o objecto centrado e numa
mesma orientação, se souber uma qualquer área de projecção na imagem (A) e correspondente
profundidade (Z); então é possível sempre calcular Z':
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Z ' =Z .



A
A'

(13)

Sendo que, como será explicado à frente, será feito um treino da forma da projecção para várias
orientações do objecto centrado – então basta neste treino armazenar a profundidade a que foi feito e
a área de projecção em cada orientação.
Primeiro é então estimada a orientação do objecto a partir da análise da forma, e depois estimado Z a
partir da relação entre área na imagem e área no treino.
b) Coordenadas horizontal e vertical
A posição de um objecto define-se neste trabalho pelas coordenadas (X,Y,Z) do seu centro
geométrico em relação ao eixo da câmara.
Chamemos (x,y) às coordenadas, na imagem, do centro geométrico da projecção – região 2D. Se
assumirmos que o centro geométrico do objecto (X,Y,Z) se projecta em (x,y); então a localização
horizontal e vertical do objecto são calculadas de forma simples a partir das relações de projecção da
câmara:

X = x−c x .

Z
Z
, Y = y−c y  .
fx
fy

(14)

em que cx,cy,fx,fy são os parâmetros intrínsecos da câmara: ponto principal e distância focal.

4.3 Treino “forma 2D”-”orientação”
Como já foi descrito, é feita uma associação “forma da projecção”-”orientação do objecto centrado”.
Esta é feita a partir da construção de uma tabela que a cada (Yaw,Pitch,Roll) da discretização atribui
uma série de descritores – features – que descrevem a forma da projecção na imagem. Atribui além
disso, como já vimos, o valor de profundidade do objecto e área da projecção – para a fase de cálculo
online da coordenada Z.
Nesta fase de treino é então calculada a projecção do objecto na imagem para todo o conjunto de
ângulos estabelecido, e para cada um são calculadas a área e as features de forma do resultado.

4.4 Independência do treino quanto à posição
A projecção de um objecto na imagem, para a mesma orientação, varia consoante a posição. Seria no
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entanto, para além de dispendioso, redundante analisar a forma das projecções para todas as
combinações de pose do objecto. Isto porque, intuitivamente, deslocar um objecto para a direita ou
rodá-lo para a direita um certo número de graus produz o mesmo efeito na visualização do objecto
para o observador.
Esta relação entre deslocamento e rotação pode ser deduzida como é feito em [20], partindo da
transformação de coordenadas mundo-câmara e da matriz que representa a rotação sofrida:

[]

[]

X1
X0
=Rt
,
p.
Y1
Y0
Z1
Z0

(15)

representa a rotação dos pontos no referencial mundo por um ângulo de tilt e pan (pitch e yaw). A
projecção dos novos pontos na imagem, em coordenadas normalizadas, é dada por:

x 1 t , p=

X 1 ct.sp.Z 0 cp.X 0−st.sp.Y 0 ct.spcp.x 0 −st.sp.y0
=
=
Z 1 ct.cp.Z 0−sp.X 0−st.cp.Y 0 ct.cp−sp.x 0−st.cp.y 0

(16)

y 1 t , p=

Y1
st.Z 0ct.Y 0
st ct.y0
=
=
Z 1 ct.cp.Z 0−sp.X 0 −st.cp.Y 0 ct.cp−sp.x 0−st.cp.y 0

(17)

em que ct,st,cp,sp representam cos(t),sen(t),cos(p),sen(p) respectivamente. Suponhamos então que
o treino da forma do objecto para cada orientação é feito em posição constante, centrado no
referencial mundo e na imagem (0,0,Z). Calculamos a rotação da câmara que leva ao movimento da
projecção desse ponto de (x0,y0)=(0,0) para (x1,y1):

X1
ctsp
=tan p ⇒ p=arctan  x 1=arctan 

ctcp
Z1

(18)

Y
tant 
st
=
⇒ t=arctan  y 1 . cos  p=arctan  1 . cos  p
ctcp cos  p 
Z1

(19)

x 1 t , p=

y 1 t , p=

Ficam calculados os ângulos de rotação da câmara que levam um ponto no centro da imagem para
novas coordenadas (x1,y1) na imagem. Para calcular um único valor de (p,t) para representar a
rotação dos pontos de toda a projecção, seria necessário calcular a média dos ângulos de rotação
para todos os pontos. No entanto se aproximarmos a média do deslocamento dos pontos pelo
deslocamento da média dos pontos (o seu centro geométrico), então basta-nos calcular (p,t) para
esse ponto (x1,y1) definido como o centro geométrico da projecção. Se assumirmos que o centro
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geométrico do objecto 3D se projecta de facto no centro geométrico da sua projecção, então esta
aproximação é tolerável.
Sendo assim, na altura de estimar a orientação do objecto com base nos dados de treino podemos
analisar a forma de uma projecção qualquer que seja a sua posição na imagem: O que é obtido então
é a orientação do objecto caso ele estivesse centrado (y,p,r). Para obter a orientação real do objecto é
preciso depois compor (y,p,r) com a rotação que o objecto sofre, do ponto de vista do observador, ao
ser deslocado para o centro.
Além disso, o efeito de perspectiva da câmara produz deformações na projecção consoante posição.
Para que a análise da projecção seja feita de forma exacta, opta-se por fazer uma mudança de
coordenadas da projecção do objecto para o centro da imagem antes de a analisar: eliminando assim
a tal deformação perspectiva. Para fazer esta mudança de coordenadas é aplicada uma matriz de
homografia, de rotação pan/tilt no valor calculado anteriormente, a todos os pontos da região 2D a ser
analisada.
Depois da aplicação de tal transformação, o centro geométrico da região pode não ser transformado
exactamente para o centro da imagem, sendo necessário um ciclo desta operação até convergência,
e significando então que os valores iniciais (t,p) calculados não são exactos. No entanto,
experimentalmente, verificou-se que a primeira iteração é na maioria das vezes suficiente – uma vez
que as seguintes cometem pequenos ajustes inferiores a 1 grau e as alterações na forma da
projecção não são visíveis.
A aproximação de que o centro geométrico do objecto treinado é projectado em (0,0) pode ser
remediada fazendo também uma rectificação dos ângulos de treino e uma mudança de coordenadas
para centrar as projecções.

29

Figura 3: Esquema representativo da estimação de pose a partir de uma segmentação, ilustrando a independência da base de
dados de treino quanto à posição. O centro geométrico da segmentação é dado por (x,y) e os ângulos de compensação
calculados a partir destes (p,t). A translação (posição) é obtida através de (x,y) e da área da projecção, como será explicado
mais à frente.

Fica então, com a metodologia proposta (e representada na Figura 3), desacoplado o problema da
orientação e posição do objecto. A primeira é estimada a partir de dados de treino e de maneira
independente da posição. Para a orientação escolhida é conhecida a área e profundidade do objecto
na fase de treino e portanto calculada a coordenada Z de localização – a partir da qual se calcula
facilmente X e Y. A orientação final do objecto é depois rectificada pelo facto de o treino ter sido feito
em posição constante.

4.5 Descritores de forma
A descrição da forma é uma área importante do processamento de imagem. Procura-se identificar ou
comparar formas geométricas a partir de uma função que condense num numero reduzido de
descritores,

informação

sobre

a

distribuição

espacial

dos

pontos

na

imagem

[21].

Um tipo de funções utilizado usualmente para cumprir tal objectivo é o de momento de uma imagem.
Estas funções utilizam o conceito de momento matemático de um conjunto de pontos aplicado a uma
imagem 2D de canal único; procurando condensar informação de distribuição dos pontos. Um
momento de uma imagem concretiza-se por uma média ponderada da intensidade dos pixeis ou uma
função destes valores. O momento de ordem p+q numa imagem discreta é definido por:
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M pq =∑ ∑ x p . y q . I  x , y 
x

y

(20)

Simples estatísticas que podem ser retiradas dos momentos de baixa ordem são:

Area =M 00

Centro geométrico  x 0 , y 0 =

(21)

M 10 M 01
,

M 00 M 00

(22)

Momentos de ordens baixas contêm informação acerca da forma geral do objecto, enquanto que
ordens elevadas vão acrescentando informação mais pormenorizada da forma.
Como nos é desejado, os valores desta função são tanto mais próximos quanto maior a semelhança
entre a distribuição espacial das formas. Podemos também fazer uma análise, por exemplo, quanto à
variação destes momentos com a rotação de uma forma (ver Figura 4).

Figura 4: Evolução do erro da função de momentos (até ordem 4) de um rectângulo quando rodado certo número de graus.
Reparar na variação suave dos momentos com a rotação e na visibilidade da simetria de 180º de uma forma rectangular.

Duas formas iguais mas que sofreram rotação, são do nosso ponto de vista diferentes (pois têm
origem em orientações diferentes do objecto), daí que não nos interesse invariância da função de
momento à rotação, e interesse que quanto menor a rotação entre duas imagens menor seja a
diferença entre as features.
Interessa no entanto que os momentos sejam invariantes à translação (identificando formas iguais
independentemente da posição na imagem); e também invariantes à escala (desde que tenha as
mesmas proporções, uma forma igual mas a distancias diferentes é para nós igual – independência
da posição em profundidade). Assim sendo, é normalizada a função de momento de uma imagem:
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u pq=∑ ∑  x −x 0  p .  y− y 0 q . I  x , y
x

y

(23)

chamado momento central, em que (x0,y0) é o centro geométrico da forma. A função é invariante à
translação uma vez que é calculada em relação ao centro geométrico da forma. Por sua vez:

u pq

n pq =

1

M 00

p q

2

(24)

chamado momento central normalizado, é invariante à translação e escala, sendo normalizado à
área.
Os momentos de ordem 0 e 1 têm informação, como vimos, irrelevante para a identificação de uma
forma – usamos por isso como features os momentos de ordem igual ou superior a 2. Os momentos
de ordem 2 e 3 já são bastante discriminativos, no entanto é necessária pelo menos a quarta ordem
para diferenciar correctamente certo tipo de formas.
Tomemos como exemplo uma forma que seja simétrica em relação aos eixos x e y: um quadrado.
Esta forma, quer a 0º quer a 45º, tem momentos centrais de primeira, segunda e terceira ordem
iguais e de valor zero. Apenas os momentos de quarta ordem permitiram diferenciar a forma nessas
duas orientações, concretamente o momento M22.
Assim sendo, as experiências aqui conduzidas foram feitas com momentos no mínimo da 2ª à 4ª
ordem, ou seja 12 features. Para melhor exactidão, ou utilização em formas de complexidade
crescente, devem ser utilizados momentos até ordens mais elevadas.
Em conjunto com os momentos de ordem elevada também M 00 é armazenado na tabela de
associação “forma 2D”-”orientação”, como foi descrito na correspondente secção, uma vez que M 00 se
concretiza como vimos na área da projecção.
Temos então features representativas da forma, momentos, que serão armazenadas para as
diferentes projecções em fase de treino e depois medidas numa imagem.

4.6 Funções de distância/verosimilhança
É-nos agora possível construir uma função de distância – semelhança – entre formas, partindo dos
seus descritores.
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Dizemos que duas formas são iguais quando os seus vectores de momentos forem iguais e
utilizamos aqui uma função de distancia normalizada (cada componente do vector pode ter grandeza
diferente) e de distribuição normal:

d =∑
p, q

ñ pq−i n pq2
var n pq 

(25)

em que ñpq é momento observado, var(n pq) a variância do momento pq e inpq o momento da hipótese i.
A variância do parâmetro npq é medida na fase de treino, percorrendo a tabela duas vezes para
calcular o seu valor (primeiro média, depois variância). d=0 significa para nós equivalência
aproximada de formas.
A partir desta função podemos construir também uma função de verosimilhança – probabilidade da
hipótese de orientação i:

p h i = p ñ∣n i =e

P h i=

−

d
2

(26)

p h i 

∑ p hk 

(27)

k

Em que ñ são os momentos observados e n i os momentos da hipótese i. Para cada região
encontrada na parte de segmentação, será assim automaticamente gerada a verosimilhança de cada
hipótese de orientação – bastando para isso calcular os momentos da região e percorrer a tabela de
hipóteses uma vez, calculando d e P.
Será com base nesta densidade de probabilidade de estados (na sua função distribuição acumulada,
de facto) que se gerarão partículas em maior ou menor número à volta de cada hipótese.

4.7 Geração de partículas
Este é o resultado final do processo proposto: a geração de hipóteses de pose, ou partículas, mais
prováveis.
Para atingirmos uma geração justa de partículas, estas têm de estar distribuídas de acordo com a sua
verosimilhança. Para isso é feito uma amostragem das hipóteses de maneira uniforme no contradomínio da função de distribuição – verosimilhança – acumulada (ver Figura 5).
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Figura 5: Função de distribuição (verosimilhança) acumulada e partículas geradas com systematic resampling. Concentração
de partículas será maior onde o declive da f.d.a. for mais acentuado (hipóteses mais prováveis).

Esta amostragem, principalmente para número de amostras pequeno, pode por puro acaso não levar
à geração de uma ou outra partícula que poderia ter verosimilhança suficiente para tal. É por isso
necessário dar algum grau de aleatoriedade à amostragem. Optamos por uma (re)amostragem do
tipo sistemático – “systematic resampling” - escolhendo uma das amostras de forma aleatória e
dispondo as restantes uniformemente a partir desse ponto.
Para cada hipótese será gerado deste modo um certo número de partículas. Devido à discretização
feita na orientação, uma “hipótese de orientação” é de facto uma hipótese de “intervalo entre
orientações”. Por esta razão dispomos estas partículas em orientações quaisquer dentro do intervalo
– geradas aleatoriamente. Quanto a coordenadas de posição, assumimos não terem grande
variabilidade – o que será verdade para boas segmentações e discretizações de orientação
suficientemente alargadas – e por isso mantêmo-las constantes em cada hipótese.
Para uma hipótese de ângulo A e discretização de ângulos de orientação feita de G em G graus, o
ângulo de uma partícula gerada será escolhido aleatoriamente num intervalo uniforme [A-G/2 ;
A+G/2].
E são assim geradas partículas em várias poses, de acordo com a sua verosimilhança, e em
orientações escolhidas aleatoriamente dentro do seu intervalo de discretização.

4.8 O método de localização: resumo da arquitectura
Com o objectivo de resumir o método de localização proposto é aqui descrita sucintamente a
arquitectura – nas suas partes online e offline – e representada também sob a forma de esquema, na
Figura 6.
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Na fase de treino, offline, é projectado o modelo 3D do objecto – utilizando bibliotecas de
processamento gráfico – num espaço discretizado de orientações. Para cada projecção são
calculados os momentos até determinada ordem, e armazenados M 00 e os de ordem superior a 2.
Na fase online, depois de feita a detecção 2D e para cada uma das regiões obtidas na segmentação:
1 É feita uma mudança de coordenadas na imagem, centrando a região
2 São calculados os seus momentos
3 É calculada a verosimilhança de cada hipótese de orientação a partir da distancia
4 São distribuídas partículas pelas hipóteses, de acordo com a sua verosimilhança
Para cada hipótese com partículas a gerar:
1 É calculada a coordenada Z do objecto a partir da relação entre área da hipótese e área medida
2 São calculadas X e Y a partir de Z e centro geométrico da região
3 Geradas as partículas, com orientação dentro do intervalo de discretização
4 Orientações corrigidas para compensar objecto não centrado

Figura 6: Esquema representativo do método de localização e geração de partículas 3D proposto.

4.9 Lidando com múltiplos objectos
O método de localização proposto pode também ser utilizado na geração de poses para vários
objectos simultâneamente. A proposta é assim compatível com o seguimento de múltiplos objectos, e
com a noção intuitiva de que uma projecção observada na imagem pode não só ter origem em várias
poses do mesmo objecto como também em objectos diferentes.
Para alargar o método proposto a múltiplos objectos treinados, basta que a etapa de cálculo de
verosimilhança de hipótese seja alargada a toda a colecção de objectos conhecidos. A cada hipótese
de pose fica assim associado um objecto, e o valor de verosimilhança das hipóteses é calculado para
cada objecto. A função de distribuição é também acumulada ao longo de toda a colecção e as
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partículas ficam assim geradas para qualquer pose e objecto. As partículas são geradas
independentemente do número de objectos, ou seja, tanto será possível uma distribuição de
partículas uniforme por todos os objectos, como concentrada num único.
Naturalmente, é necessário um maior número total de hipóteses de pose para representar vários
objectos. No entanto, também o número de partículas geradas poderá ter de ser maior para que se
consiga atingir o mesmo desempenho do método. Isto uma vez que a relação “número de partículas
geradas”-”número de hipóteses” diminui.
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5

Resultados

Nesta secção serão analisados e avaliados os resultados da nossa proposta. Serão utilizados três
objectos ao longo da secção:
–

Objecto 1: Um objecto de forma simples e elevado número de simetrias: um paralelepípedo

–

Objecto 2: Uma peça de um jogo de criança: um número “5”

–

Objecto 3: Uma peça de um jogo de criança: um número “6”

Figura 7: Os três objectos utilizados ao longo da secção de resultados (modelo CAD).

5.1 Com dados sintéticos
Nesta parte do trabalho testamos a exactidão do processo de localização. Partimos de segmentações
perfeitas, geradas em OpenGL, de poses geradas aleatoriamente – analisando assim o problema de
localização de forma isolada da segmentação. Procuramos calcular o erro médio da estimação de
pose; e perceber a sua dependência da discretização e da ordem dos momentos.
Em cada ensaio é gerado um certo número S de poses aleatórias dentro de intervalos de trabalho.
Para cada pose, em OpenGL, o objecto é projectado a cor constante (branca) numa imagem de fundo
preto. Esta imagem é utilizada directamente como segmentação perfeita do objecto – e a partir desta
avaliado isoladamente o método de localização.
O espaço (X,Y,Z) de geração de poses aleatórias definiu-se da seguinte forma:
–

Z escolhido de maneira que o objecto esteja completamente visível na imagem qualquer a
orientação. Intervalo escolhido intuitivamente tendo em conta as dimensões do objecto

–

X no intervalo

[

R −W −cx  .

Z
Z
; −RW −c x .
fx
fx

]
37

–

Y no intervalo

[

R− H−cy  .

Z
Z
; −R H −c y  .
fy
fy

]

em que W e H são largura e altura da imagem em pixeis, e R a distância do centro do objecto ao
vértice mais distante (para que todo o objecto seja visível na imagem). X e Y ficam assim definidos tal
que a projecção do objecto esteja dentro dos limites da imagem.
Yaw, Pitch e Roll serão gerados em espaços específicos para cada ensaio.
Para quantificar o erro de localização em orientação não se pode simplesmente calcular a diferença
entre as coordenadas Yaw, Pitch e Roll reais e estimadas. A representação de uma orientação por
ângulos de Euler tem a desvantagem de ter mais do que uma solução, para além de existir
ambiguidade perto dos limites do intervalo [-pi,pi]. A representação por quaterniões [22], [23], pelo
contrário, não apresenta estes problemas. Se os vectores forem unitários, estes estão definidos numa
esfera em R⁴ e cada orientação tem solução única. Uma função norma está definida (distância
euclidiana) e por isso podemos representar o erro entre duas orientações simplesmente como a
norma da diferença dos quaterniões. No entanto, para melhor interpretar o erro entre quaterniões
podemos calcular o equivalente em graus: um ângulo numa qualquer direcção ao longo da esfera 3D
de orientações. Tal valor pode ser interpretado intuitivamente como um certo ângulo de rotação não
em torno de X, Y ou Z, mas de um vector arbitrário. Para calcular o ângulo em R ⁴ de diferença entre
dois quaterniões unitários recorremos ao produto interno dos dois vectores:

p⋅q=∣ p∣∣q∣cos  A=cos  A

(28)

em que p.q representa o produto interno de p e q. No entanto o ângulo entre dois quaterniões num
espaço de 4 dimensões é metade do ângulo necessário para rodar de uma orientação para a outra
em 3 dimensões, e portanto:

A '=2 arccos p⋅q

(29)

Temos assim uma forma intuitiva, e não ambígua como no caso Euler, de exprimir o erro de
orientação.

–

Ensaio 1: Erro das partículas geradas para a camada top-down, em função de N

Neste primeiro ensaio pretende-se medir o erro ao qual a camada superior, top-down, estará sujeito. A
camada superior utilizará as nossas partículas no seu processo de localização recursivo, fazendo-as
convergir para determinada pose. O desempenho dessa camada dependerá portanto de quão perto
as hipóteses bottom-up conseguem chegar da pose real. Basicamente, o erro cometido na camada
top-down estará directamente relacionado com a partícula de erro mínimo, uma vez que é esta que
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mais rapidamente converge para a pose “final” do objecto.
Assim, medir-se-á neste ensaio o erro da melhor partícula num conjunto de N geradas – a partícula
de erro mínimo. Tal é feito para quaisquer orientações possíveis do objecto, mesmo aquelas que são
ambíguas e têm várias soluções, uma vez que se procura uma medida global de erro de estimação.
Procedimento experimental (Objecto 2):
Definiu-se um espaço de posições para o objecto mais complexo seguindo o procedimento descrito
anteriormente, com Z E [20,35] cm. Yaw, Pitch e Roll são gerados aleatoriamente dentro de todo o
espaço de orientações – originando assim orientações não coincidentes com a discretização (ver
Figura 8).

Figura 8: Conjunto de teste – 200 segmentações do objecto em diferentes orientações geradas
aleatoriamente dentro de todo o espaço rotacional.

O algoritmo de localização é depois corrido nas várias segmentações sintéticas, calculando a
verosimilhança de cada hipótese de pose treinada e gerando N partículas com base nessa
verosimilhança, para cada segmentação.
De modo a avaliar o desempenho do algoritmo são então calculadas as seguintes estatísticas a partir
dos dados coleccionados no conjunto de S segmentações geradas:
–

Erro absoluto médio de cada coordenada de posição

–

Erro absoluto médio da orientação quando representada por quaterniões

Estas são calculadas para a partícula gerada com menor erro de orientação (uma vez que o erro em
posição não varia praticamente entre partículas).
Compararam-se as poses real e estimada, calculando o erro médio em 200 projecções geradas. Foi
utilizada a mesma ordem de momentos, 2ª a 7ª (33 features), e diferentes resoluções. Traçou-se
depois um gráfico (Figura 9) do referido erro angular da partícula de menor erro, em função do
número de partículas geradas N.
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Figura 9: Erro angular da partícula de orientação mais próxima da real, em função do número de partículas geradas e para
diferentes resoluções. Erros absolutos médios calculados numa colecção de 200 poses geradas aleatoriamente.

As partículas são, pelo nosso método, geradas de maneira uniforme na função de distribuição
acumulada, não sendo por isso geradas de maneira justa para um número de partículas baixo,
acabando por ser neste caso até aleatória a geração. Assim sendo, o erro de um baixo número de
partículas é bastante elevado, e diminui à medida que o orçamento N vai ficando apropriado para o
número de hipóteses existentes. Atingido certo limiar o erro absoluto cometido converge para um
valor perto da resolução do treino.
Quanto mais fina a resolução mais lenta a convergência, em número de partículas, para um valor
estável de erro angular. Este facto estará relacionado com um elevado número de hipóteses de
verosimilhança semelhante e com amostragem insuficiente (relação “número de partículas”-“número
de hipóteses de treino”), o que faz com que a convergência para este valor seja mais lenta com o
número de hipóteses de pose e, logo, resolução.
É preciso notar que mesmo que uma hipótese de pose tenha verosimilhança máxima isso não
implica, segundo o nosso método, que uma partícula seja gerada para essa hipótese. Isto porque as
partículas são geradas de maneira uniforme a partir da função de distribuição acumulada das
hipóteses, e para um número de partículas reduzido não é fácil que uma partícula em particular seja
gerada. Supondo um movimento relativamente lento do objecto a seguir, tal problema não afecta
demasiado o seguimento. Para além de hipóteses de erro baixo serem geradas em geral, mesmo que
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não seja com o erro mínimo possível, uma partícula em particular que não foi gerada num momento
pode ser gerada no momento seguinte.
Podemos concluir que para qualquer destas resoluções testadas, um número de partículas entre 100
e 500 é suficiente para atingir um erro absoluto médio igual à resolução.
Nas tabelas 1 e 2 são detalhados os valores de erro da partícula mais próxima, para números de
partículas geradas N. Foram utilizados momentos de ordem 2 até 7 como descritores de forma, e um
conjunto de 200 segmentações geradas para poses diferentes do objecto (ver Figura 8).

Tabela 1: Erros médios absolutos em posição e orientação da partícula mais próxima. N=100
Resolução (º) Nº poses treino X (cm) Y (cm) Z (cm) Angular (º)
20

3240

0,31

0,25

1,27

18,57

15

7488

0,29

0,21

0,94

12,6

10

24624

0,26

0,21

0,84

11,95

5

191808

0,26

0,22

0,69

10,7

Tabela 2: Erros médios absolutos em posição e orientação da partícula mais próxima. N=900
Resolução (º) Nº poses treino X (cm) Y (cm) Z (cm) Angular (º)
20

3240

0,32

0,25

1,25

16,62

15

7488

0,26

0,2

0,7

8,19

10

24624

0,25

0,21

0,59

6,13

5

191808

0,24

0,2

0,43

4,2

Destas tabelas continuamos a verificar que a exactidão de estimação de orientação, e
consequentemente da profundidade (Z), aumenta naturalmente com a diminuição da resolução.
Para números de partículas “elevados” como 900 o erro angular mínimo a que a camada de
seguimento está sujeito está abaixo do valor de resolução de treino utilizado, algures entre os 50 e
80% desse valor.
Conclui-se a partir dos dados das tabelas que a coordenada profundidade tem um erro maior do que
as X e Y. Isto acontece devido ao erro angular que precede o cálculo da profundidade – que leva a
uma área da projecção do objecto diferente e consequentemente a Z diferente. No entanto, a
diferença não é elevada o suficiente para ser preocupante, e 0.5~1cm é um valor aceitável para o
problema posto.

–

Ensaio 2: Análise para diferentes ordens de momentos
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Neste ensaio pretende-se avaliar a fiabilidade e representatividade da função de verosimilhança de
uma hipótese e sua variação com o número de momentos utilizados.
Para boas resoluções, várias projecções do objecto podem dar origem a momentos semelhantes e
vão por isso existir verosimilhanças muito próximas umas das outras. É natural que nem sempre a
pose mais provável seja a com menor erro, e até possível que falhe completamente por falta de
representatividade da resolução. São estes comportamentos que interessa analisar neste ensaio.
Devido a simetrias do objecto em certas poses, o erro pode tomar valores relacionados com o valor
da simetria, tornando a estatística de erro médio injusta para o método. Interessa neste ensaio
analisar a capacidade de representação e comparação de formas do nosso método quando a
estimação de pose é única e não ambígua para o observador. Por isso, as poses geradas
aleatoriamente neste ensaio estarão dentro de um espaço de orientações sem ambiguidade,
escolhido de acordo com a geometria do objecto.
Procedimento experimental (Objecto 2):
Definiu-se um espaço de posições para o objecto mais complexo seguindo o procedimento descrito
anteriormente, com Z E [20,35] cm. Yaw, Pitch e Roll são gerados aleatoriamente dentro de um
espaço que leve a poses não ambíguas para o observador (Figura 10). Tal espaço foi escolhido de
acordo com a geometria do objecto para evitar poses em que este fica projectado num paralelepípedo
ou próximo de tal: Yaw E ]-180,180] º Pitch E [-90,-40]U[40,90] º Roll E [-75,75] º.

Figura 10: Conjunto de teste – 200 segmentações do objecto em diferentes orientações não ambíguas,
geradas aleatoriamente dentro de um espaço de rotações escolhido.

Mesmo que as poses geradas não sejam ambíguas, por vezes, por falta de representatividade da
base de dados de treino ou dos momentos, a estimativa de pose mais provável falha completamente.
Em vez de um erro relacionado com a resolução, nestas vezes o erro é arbitrário e demasiado
grande, como 40º ou superior. Neste casos considera-se que a estimação falhou. Interessa
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contabilizar a taxa de falho do método, e calcular os erros de orientação não contabilizando estes
falhos para que os resultados sejam compreensíveis.
De modo a avaliar o desempenho do algoritmo são então calculadas as seguintes estatísticas a partir
dos dados coleccionados no conjunto de S segmentações geradas:
–

Taxa de falho (erro de orientação superior a 35%)

–

Erro absoluto médio da orientação quando representada por quaterniões e quando a pose
estimada não for considerada um falho

Estas são calculadas para a hipótese de pose com maior verosimilhança.
Compararam-se as poses real e estimada, calculando o erro médio em 200 segmentações geradas.
Foi comparada a influência da ordem máxima de momentos utilizada, com uma resolução constante
de 10º. Uma ordem igual ou inferior a 4 é insuficiente para representar uma projecção, mas ordens
superiores como 7 ou 10 já produzem uma boa representação de forma.

Tabela 3: Variação de desempenho da partícula de maior verosimilhança
Ordem máxima momentos Número features

Taxa falho (%) Erro angular s/falhos (º)

4

12 (3+4+5)

4

6,54

7

33 (3+4+5+6+7+8)

0

6,71

10

63 (3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0

6,69

Verifica-se pela análise da tabela anterior que a taxa de falho diminui significativamente ao passar de
ordens baixas (2, 3 e 4) para altas (2, 3, … 7). Conclui-se então que para ordens baixas os momentos
não são capazes de representar uma projecção de maneira fiável, confundido muitas vezes poses
completamente diferentes. Com o aumentar da ordem de momentos utilizada, a pose é mais vezes
identificada correctamente e com menor erro até certo limite. A partir deste limiar perto da 7ª ordem,
deixa de se manifestar qualquer melhoria da estimação de pose – o que estará relacionado com uma
limitação física da função de momentos: por exemplo a sua falta de generalidade com o variar da
profundidade do objecto.

–

Ensaio 3: Quando a profundidade é diferente da de treino

A aproximação que foi feita no nosso trabalho quanto à invariância da forma da projecção com a
profundidade do objecto introduz um erro de estimação e um limite de precisão. Na verdade a
distorção perspectiva induzida pela câmara tem impacto na projecção do objecto, e linhas paralelas a
longas distâncias do observador não o são a distancias curtas. Com esta distorção o nosso método
não consegue lidar, o que prejudica um pouco a noção de “hipótese mais verosímil” a partir de
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momentos.
Comparemos a tabela do ensaio anterior com poses geradas à mesma profundidade a que foi feito o
treino.

Tabela 4: Variação de desempenho da partícula de maior verosimilhança
Z = intervalo

Z = Z treino

falho Erro angular Taxa

falho Erro angular

Ordem máxima Número features

Taxa

momentos

(%)

s/falhos (º)

(%)

s/falhos (º)

4

12 (3+4+5)

4

6,54

5

5,25

7

33 (3+4+5+6+7+8)

0

6,71

0

5,2

10

63 (3+4+5+6+7+8+9+10+11) 0

6,69

0

5,17

O que se nota no caso de poses geradas à mesma profundidade da de treino é que o erro angular
cometido diminui para o valor esperado de metade da resolução. No entanto isto traduz-se apenas
numa melhoria minuciosa na ordem de 1 grau, pelo que se considera boa a nossa aproximação.

–

Ensaio 4: Recursos computacionais

Neste ensaio vamos testar quais os recursos computacionais necessários para a execução do
método proposto. As experiências foram feitas utilizando um computador de CPU Intel 2.67GHz, 4GB
RAM, placa gráfica NVIDIA Quadro FX 580.
i) Segmentação
Os recursos computacionais do método de segmentação dependem apenas do número de escalas
escolhido. Compararam-se os tempos de execução do algoritmo, que sugerem uma dependência
linear com a dimensão do espaço de escalas utilizado.

Tabela 5: Tempo de execução do algoritmo de segmentação
Número de escalas utilizadas Execução da segmentação (ms)
2

103

3

127

4

141

5

156

ii) Localização
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O tempo de construção e dimensão da base de dados não depende da complexidade do objecto mas
sim dos parâmetros que se escolhem para o treino: número de features e resolução. Dependendo
destes dois parâmetros também o treino é mais ou menos demorado e produz bases de dados de
maior ou menor dimensão.
Também a execução do método em tempo real depende da dimensão da base de dados, uma vez
que mais hipóteses de pose (ou mais features) têm de ser percorridas para calcular verosimilhança e
gerar partículas.
Foram registados os recursos computacionais do treino e da execução do método, para diferentes
resoluções da base de dados e número de features constante (33 – momentos até ordem 7). Estes
dados são apresentados na tabela seguinte. Os tempos de execução do método foram medidos para
um número de partículas

geradas N constante, avaliando apenas o tempo de execução da

localização (excluindo portanto segmentação).

Tabela 6: Recursos computacionais do treino e da execução do método.
Resolução (º) Dimensão BD Execução em tempo- Execução em tempo- Execução em tempo(nº poses)

real (ms) N=100

real (ms) N=500

real (ms) N=900

20

3240

21

31

39

15

7488

22

41

55

10

24624

33

42

51

5

191808

112

131

153

Tabela 7: Recursos computacionais: compromisso “tempo de execução” e “exactidão”
N=100

N=900

Resolução (º) Dimensão BD Execução (ms)

Erro médio (º)

Execução (ms)

Erro médio (º)

20

3240

21

18,57

39

16,62

15

7488

22

12,6

55

8,19

10

24624

33

11,95

51

6,13

5

191808

112

10,7

153

4,2

A dimensão da base dados cresce exponencialmente com a resolução, e por isso torna-se necessário
encontrar um compromisso entre exactidão e tempo de execução. O tempo de execução do método
varia linearmente com o número de partículas geradas, e a escolha tanto deste número como da
resolução de treino dependerá dos requisitos da aplicação. Para geração de partículas em
inicialização, maiores tempos de execução são em principio tolerados – sendo normalmente
assumidas velocidades baixas dos objectos. Para utilização do método a uma frequência 25-30Hz
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será necessário encontrar um compromisso “resolução”-”exactidão” que permita tal rapidez, sendo
um número de partículas entre 100 e 500 o mais razoável.
Conclui-se também que para aplicações tempo-real, este método requer que sejam utilizadas
resoluções até 10º. Resoluções mais finas, apesar de levarem a melhores resultados (mais exactos),
deixam de ser utilizáveis em tempo-real, atingindo apenas frequências próximas dos 10Hz. Mesmo
assim tais frequências de trabalho podem ser toleráveis dependendo da aplicação: objectos que se
movam com velocidades baixas (ou nulas).
Para estudar em maior pormenor os tempos de execução do algoritmo de localização, analisamo-lo
na tabela seguinte nas suas várias etapas: Mudança de coordenadas até convergência (para centrar
região segmentada); Cálculo de momentos; Cálculo da verosimilhança das 24624 hipóteses
associadas à resolução; Geração de partículas e rectificação de pose (incluindo operações matriciais
de composição de ângulos e cálculo dos ângulos de Euler).

Tabela 8: Tempo de execução do método de localização, resolução 10º, momentos até ordem 7
Etapa de localização

Execução (ms) N=100

Execução (ms) N=500

Execução (ms) N=900

Mudança de coordenadas 10

9

8

Cálculo momentos

6

6

6

Cálculo verosimilhança

12

12

12

15

25

Geração de partículas e 6
rectificação de pose

Naturalmente, a geração de partículas é a única etapa dependente do número de partículas a ser
gerado, que é mesmo assim relativamente rápida tendo em conta o número de operações necessário
(comparação de verosimilhança de todas as hipóteses; e para cada partícula: multiplicação de 3
matrizes de rotação e duas de rectificação, e cálculo de ângulos de Euler a partir da matriz final).
Estes cálculos são feitos directamente em OpenGL, tirando partido da capacidade de processamento
da placa gráfica. O tempo necessário para gerar as partículas varia linearmente com N.

5.2 Com dados reais
a) Geração de partículas credíveis
Nesta experiência procuramos verificar o desempenho do método na sua totalidade e com dados
reais. Todo o processo de segmentação e localização que foi descrito no presente trabalho é seguido
numa série de fotografias reais onde, por não ser conhecido “ground-truth” (pose numérica real dos
objectos), não é possível quantificar o erro do método. Para analisar os resultados é então projectada
a estimativa de pose do objecto por cima da imagem real, podendo nós assim avaliar empiricamente
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a sua correcção.
Procedimento experimental:
Todo o processo descrito neste trabalho é implementado num programa de computador de acordo
com a arquitectura que é explicada nessa secção. Primeiro foram coleccionadas amostras (ver Figura
11) da cor do objecto para construir o seu modelo (histograma) de cor.

Figura 11: Colecção de exemplos de cor para criação do histograma dos dois objectos utilizados

Para cada objecto foi tirada uma série de fotografias com uma webcam incorporada standard de baixa
resolução (1.3MP) em poses quaisquer e num fundo de cor diferente da do objecto. Tentamos assim
testar o desempenho do algoritmo de segmentação numa câmara e chip de câmara de baixa
qualidade. Foram utilizadas condições de luz semelhantes às utilizadas para construir o modelo de
cor do objecto.
Para a segmentação foi usado um espaço de escalas com gaussianas de variância 8, 5 e 3. Não
foram utilizadas variâncias maiores pois se verificou que tal prejudicava os resultados para o objecto
complexo, simplificando a forma de um objecto que perdia assim detalhe para futura análise.
Depois de terminado o processo de localização, são escolhidas as 3 poses de maior verosimilhança e
projectadas, recorrendo a OpenGL, por cima da imagem.

–

Ensaio 1: Objecto simples, paralelepípedo

A base de dados de utilizada foi uma de ordem máxima de momentos 7, e resolução 15º.
Mostramos de seguida, nas Figuras 12 e 13, uma série de imagens e respectivas estimativas de
pose:
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Figura 12: Três imagens exemplo, sua segmentação e as 3 poses de maior verosimilhança
projectadas a cores diferentes (da mais verosímil para a menos: preto, vermelho, verde).

Mais do que tudo, é importante salientar que as hipóteses, mesmo que possam carecer em exactidão,
são credíveis do ponto de vista visual, dada forma da segmentação. Hipóteses de inclinação diferente
da forma não surgem como propostas de alta verosimilhança. A falta de exactidão que existir vem da
falta de representatividade dos descritores (momentos) ou resolução.
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Notar que mais do que um objecto existe de cor semelhante à do modelo, no entanto as
verosimilhanças mais altas estão nas regiões segmentadas de descritores mais parecidos com o
objecto treinado, e por isso não foram projectadas poses em cima destes objectos distractivos.

Figura 13: Três poses de maior verosimilhança projectadas a cores
diferentes (da mais verosímil para a menos: preto, vermelho, verde).

Para objectos simples como o das Figuras 12 e 13, tanto as segmentações são fiáveis como as
hipóteses de pose de maior verosimilhança credíveis. Vejamos agora o que acontece com objectos
de forma menos elementar.

–

Ensaio 2: Objecto complexo, “5”

A base de dados de utilizada foi uma de ordem máxima de momentos 10 e resolução 15º.
Mostramos de seguida uma série de imagens e respectivas estimativas de pose:
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Figura 14: Três imagens exemplo, sua segmentação e 3 poses de maior verosimilhança projectadas a cores
diferentes (da mais verosímil para a menos: preto, vermelho, verde).

Nestes exemplos, as três hipóteses de pose com maior verosimilhança são projectadas. O segundo
exemplo pretende mostrar que, no caso de presença de dois objectos da mesma cor, a maior
verosimilhança vai para o mais parecido com o objecto treinado. Não é, claro, suficientemente fiável
para reconhecimento de objectos e no contexto deste trabalho, o da geração de partículas, várias
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hipóteses são geradas para ambas as regiões de segmentação. Num ambiente com grande
quantidade de objectos candidatos, a melhor verosimilhança acaba por ir para um arbitrário (ver
Figura 15) e portanto para visualizar as hipóteses geradas neste caso mostramos a mais verosímil de
cada região.

Figura 15: Exemplo das hipóteses de pose mais verosímeis para cada região segmentada,
num ambiente com grande quantidade de objectos de cor semelhante.

Em objectos complexos como este várias poses apresentam projecções (e segmentações) ambíguas
e por isso a estimativa de maior verosimilhança não corresponde muitas vezes a uma pose perto da
real, como ilustrado na Figura 16.

Figura 16: Exemplo em que a pose de maior verosimilhança é errada, devido à ambiguidade
da projecção e falta de representatividade da discretização.

No entanto, quando estas ambiguidades não são bem resolvidas é sinal de que a resolução de treino
não é suficientemente representativa. Por isso, supondo a segmentação suficientemente boa, um
aumento da resolução de treino é suficiente para melhorar o desempenho nestes casos (ver Figura
17).
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Figura 17: Exemplo e 3 hipóteses de pose com maior verosimilhança, recorrendo a uma base de dados de treino com
resolução 10º (da mais verosímil para a menos: preto, vermelho, verde).

Como era de esperar o aumento de complexidade do objecto traz dificuldades na estimação de pose.
Mesmo assim o critério de verosimilhança de uma hipótese é suficientemente bom para gerar poses
credíveis na lista das mais verosímeis, para resoluções de treino suficientemente representativas. As
partículas geradas estarão distribuídas mais fortemente em torno destas mesmas poses credíveis.
Dado o objectivo do trabalho, geração de partículas, o mais importante é que todas as “boas” poses
tenham verosimilhança alta, mesmo que a melhor hipótese não seja a mais verosímil ou que uma das
mais verosímeis não seja uma boa hipótese. Neste contexto, a existência de hipóteses erradas é
então tolerável uma vez que outras de erro baixo são geradas também.

b) Lidando com múltiplos objectos
Nesta experiência pretende-se demonstrar o correcto funcionamento do método com múltiplos
objectos. Pretende-se também avaliar a sua capacidade de reconhecimento de objectos, uma vez
que a verosimilhança calculada para cada pose está associada a um objecto.
Procedimento experimental (Objecto 2 e 3):
Treinou-se outro objecto complexo da mesma cor que o anteriormente utilizado, com uma resolução
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de 15º – um algarismo “6”. A colecção de objectos conhecidos é então o “5”, já utilizado
anteriormente, e o “6”.
Geraram-se hipóteses de pose e respectiva verosimilhança para cada região segmentada numa
imagem exemplo (Figura 18), procurando avaliar a capacidade de reconhecimento de objectos do
método.

Figura 18: Exemplo de situação com múltiplos objectos, e projecção da hipótese de pose com
maior verosimilhança para cada região segmentada.

Uma vez que a forma de cada região segmentada é comparada com a da base de dados de cada um
dos objectos conhecidos, é natural que cada objecto seja reconhecido devido à maior semelhança de
formas. Continuam inerentes ao método problemas de continuidade temporal, assegurados apenas
após integração com uma camada de seguimento.
Os recursos computacionais consumidos pelo método dependem linearmente do número de objectos
na colecção, e por isso esta colecção fica bastante limitada em tamanho caso se pretenda continuar a
obter uma análise em tempo real.

c) Integração com top-down
Nesta experiência pretende-se demonstrar o aumento de robustez de um seguidor 3D top-down ao
utilizar as poses geradas pelo nosso método como hipóteses para uma localização fina do objecto.
São aqui analisados, portanto, os objectivos globais do trabalho: geração de poses prováveis de um
objecto para inicialização, recuperação e aumento de robustez em geral de métodos de seguimento
top-down.
Procura-se também mostrar a superioridade da abordagem conjunta top-down/bottom-up face a
qualquer das duas quando utilizadas isoladamente.
Procedimento experimental:
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A integração com uma abordagem de seguimento top-down é feita como descrito na secção de
Anexos. Gravaram-se sequências de imagens em que o objecto (uma esfera) não tem um movimento
contínuo e é obstruído, sai fora da imagem ou reaparece em posição imprevisível.
Como o objecto em questão, esfera, é simétrico em torno de todos os eixos – testa-se aqui apenas a
melhoria do algoritmo em cálculo de posição, ficando a sugestão de que tal melhoria seria ainda mais
vantajosa para objectos complexos. Por não haver orientação, o nosso método não foi implementado
aqui na sua totalidade, não sendo necessária a utilização de matrizes de rotação nem treino ao longo
das orientações.
Tanto o seguidor como o método proposto utilizam o mesmo modelo de cor do objecto. A
verosimilhança de uma partícula é implementada no tracker através de uma função de parecença de
cor dentro e fora da fronteira do objecto com a cor do modelo [6]. A função compara valores de cor em
pontos na imagem com o histograma do objecto. Será tanto mais alta quanto mais parecida for a cor
dentro da fronteira e menos fora dela. Para melhor comparar os resultados com e sem integração das
duas abordagens, utiliza-se esta função de verosimilhança de uma hipótese, utilizada pelo seguidor,
em todas as experiências.
É desenhado também, onde facilmente interpretável, um gráfico da evolução de posição do objecto
ao longo do tempo. Para avaliar o desempenho com e sem integração com o nosso método bottomup, comparar-se-ão os resultados nas duas experiências.

–

Ensaio 1

Num primeiro ensaio colocou-se uma bola em movimento pendular, saindo da imagem nas primeiras
viagens e abrandando depois até uma posição central. Neste caso, os resultados com e sem junção
de abordagens são semelhantes (ver Figura 19). Há no entanto uma melhoria nas primeiras viagens,
uma vez que o tracker por si só não encontra o objecto assim que ele reaparece na imagem, mas já o
consegue com o auxilio das partículas bottom-up.

Figura 19: Evolução da estimativa de posição x, com e sem integração, ao longo do movimento pendular descrito. Por posição
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x entende-se a média de x ao longo das partículas existentes. Quando o objecto não é visível, essa média tem valor perto de
zero e oscila fortemente.

Nas primeiras viagens a bola sai da imagem, sendo por isso demorada a recuperação do seguimento
top-down nestes momentos (observar no gráfico instantes 1500-1550). Após integração com o
método proposto, a recuperação é instantânea e dá-se no momento em que o objecto ressurge na
imagem.
No resto da experiência a bola não volta a desaparecer e por isso o tracker consegue manter a
localização do objecto. A utilização de partículas da camada bottom-up não melhora nessas
circunstâncias o desempenho do seguimento, uma vez que a camada com maior exactidão é a topdown. Relembre-se que a camada top-down cumpre uma função de pesquisa local, de refinamento
da estimativa de pose. A nossa, por sua vez, é responsável pelo cálculo de tais estimativas iniciais
através de uma pesquisa global.
Para uma medida quantitativa de comparação de desempenho, é calculado o valor médio da
verosimilhança (como implementada pelo tracker) da partícula mais provável antes e depois da
integração, e também da estimativa de pose calculada pelo método bottom-up proposto:

Tabela 9: Verosimilhança média de partículas para os métodos isoladamente e integrados
Método top-down isolado Método bottom-up isolado Método integrado
0,158

0,011

0,180

Esta estatística foi calculada para toda a sequência de imagens deste movimento (frames 13802300), incluindo também aqueles frames em que o objecto não é visível. A utilização do método
bottom-up proposto como gerador de partículas para o seguidor traz aqui a uma melhoria de ~10% ao
tracker, correspondente aos instantes em que a bola sai da imagem. Note-se também que o método
bottom-up não tem exactidão suficiente para conseguir bons valores de verosimilhança por si só.
Relembre-se que a sua função é uma de atenção visual para uma camada superior de seguimento –
e refinamento das estimativas.

–

Ensaio 2

Num segundo ensaio, colocou-se a mesma bola sob movimento pendular com oclusão a meio da
imagem. O tracker por si só perde a localização da bola, e apenas a recupera quando esta voltar a
passar perto das hipóteses que ele gera independentemente. As posições por ele geradas estão
espalhadas pela região central da imagem e por isso apenas reencontra o objecto em posições perto
da oclusão. Depois da integração com a nossa abordagem, o tracker volta a encontrar a bola assim
que ela reaparece na imagem, onde quer que seja (ver sequência de imagens na Figura 20).
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Figura 20: Sequência de imagens relativa ao seguimento 3D de uma bola utilizando um método top-down (linha 1) e com o
mesmo integrado com o método bottom-up proposto (linha 3). É desenhada uma circunferência na estimativa de pose do
objecto caso a verosimilhança da hipótese mais provável seja superior a um limiar. A linha 2 mostra as partículas geradas pelo
método bottom-up.

Figura 21: Evolução da estimativa de posição x, com e sem integração, ao longo do movimento pendular com oclusão ao meio,
representado na Figura 20. Por posição x entende-se a média de x ao longo das partículas existentes. Quando o objecto não é
visível, essa média tem valor perto de zero e oscila fortemente.

Como vemos pelas figuras 20 e 21, quando o objecto alvo deixa de ter um movimento previsível e
sofre bastantes oclusões a abordagem top-down deixa de ser fiável sozinha; neste caso
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demonstrando a vantagem da integração. Destes dados podemos constatar que o seguidor top-down
recupera sempre a estimativa de pose da bola depois de uma oclusão, uma vez que as partículas
enviadas pelo método proposto são boas estimativas.
Por vezes o seguidor top-down consegue por si só recuperar a bola. Para isso, uma das estimativas
3D há de ter, por acaso, calhado perto do objecto, o que levou à sua recuperação. No entanto em
fases iniciais o seguidor não consegue uma estimativa com verosimilhança suficiente para ser
representado na Figura 20. Na fase tardia do movimento, como é visivel nos frames 450 e 510, em
que a bola viaja já com velocidade baixa, o seguidor tem mais tempo para fazer convergir as suas
estimativas. Daí que estas recuperações sejam visíveis no gráfico de X e na sequência de imagens.
Atentando à linha 2 da Figura 20, repare-se que quando a bola deixa de ser visível, as partículas
enviadas correspondem a zonas de cor parecida. Este comportamento intuitivo – se não há um
objecto da mesma cor procuremos o mais parecido possível – era o pretendido, e é por essa razão
que é feita a normalização do “histogram backprojection” ao valor do seu máximo global.
Podemos também calcular o valor médio da verosimilhança das partículas do seguidor nesta
sequência de imagens antes e depois de integração com o nosso método, e também da estimativa de
pose calculada em bottom-up:

Tabela 10: Verosimilhança média de partículas para os métodos isoladamente e integrados
Método top-down isolado Método bottom-up isolado Método integrado
0,030

0,010

0,078

Esta estatística foi calculada para toda a sequência de imagens deste movimento (frames 75-875),
incluindo também aqueles frames em que o objecto não é visível. A utilização do método bottom-up
proposto como gerador de partículas para o seguidor leva aqui a uma melhoria de ~250% na
verosimilhança das estimativas do tracker. Repare-se novamente na vantagem de utilização conjunta
das abordagens, uma vez que é ganha exactidão e robustez aos desaparecimentos do objecto.
Embora a abordagem bottom-up tenha uma exactidão baixa quando comparada com a oposta, ou
seja a verosimilhança das suas hipóteses é reduzida, as suas hipóteses são suficientemente boas
para direccionar correctamente a atenção visual do seguimento. Consequentemente, também os
recursos computacionais são geridos de forma a explorar zonas do espaço de poses que irão
acelerar a convergência das estimativas top-down, contribuindo então para tal aumento de
performance do seguimento, em exactidão e robustez.

–

Recursos computacionais
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Uma das vantagens da plataforma YARP é a possibilidade de distribuir o processamento dos vários
módulos por vários CPU. O robot utilizado para teste, iCub, tira partido desta funcionalidade.
Tanto o seguidor top-down utilizado para integração como o nosso módulo bottom-up utilizam cada
um cerca de 80-90% de um CPU do iCub quando o seguimento é feito em tempo real (30fps). Assim,
para atingir seguimento em real-time, foram necessários dois processadores do iCub para as
camadas de seguimento – um para cada módulo.
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6

Conclusões

Propôs-se, e testou-se, um método de geração de hipóteses de pose para utilizar num paradigma de
seguimento 3D integrando abordagens bottom-up e top-down. Verificou-se que tal abordagem
conjunta aproveita as vantagens de ambas, exactidão da camada superior e rapidez e robustez da
camada inferior, para o seguimento 3D de objectos de modelo (forma e cor) conhecido. O método
bottom-up proposto parte da segmentação 2D do objecto na imagem para estimar poses prováveis do
objecto, que serão utilizadas na camada superior numa pesquisa local, de refinamento, das
estimativas. A proposta diferencia-se de outras semelhantes por ser suficientemente rápida para ser
utilizada em tempo real e por gerar poses completas 3D, nos seus 6 graus de liberdade, de qualquer
objecto de modelo CAD conhecido. A rapidez do método vem principalmente da escolha de
descritores de forma de fácil computação e da redução do espaço de treino às orientações do objecto
– proveniente da separação dos problemas posição/rotação, que se dizem independentes.
Demonstra-se a boa exactidão das partículas geradas pelo método – erro médio à volta de 1cm em
posição e até 5º ou menos na orientação, dependendo dos recursos disponíveis – e a vantagem de
utilização de uma abordagem conjunta bottom-up/top-down face à utilização isolada de cada uma
delas. É demonstrado também o funcionamento do método em tempo-real, independentemente da
complexidade do objecto, que é possível para um número de partículas geradas até 500 e obtendo
um erro médio da melhor partícula à volta de 10º. Após integração do método proposto com um
tracker de bolas existente no robot iCub, nota-se uma melhor alocação dos recursos computacionais
do processo de seguimento, uma vez que a sua reinicialização (quando o objecto começa ou torna a
ser visível) passa a ser rápida e robusta. A utilização de bibliotecas gráficas como o OpenGL permite
a fácil generalização do método para qualquer objecto de forma rígida. Demonstra-se também como a
geração de hipóteses credíveis de pose é feita correctamente para objectos tanto de forma elementar
como complexa.
O método proposto funciona por detecção a cada instante, procurando gerar hipóteses de pose
independentemente dos instantes anteriores. Por isso mesmo não assegura continuidade – e para
que tal seja garantido é necessária a utilização de uma camada superior de seguimento. O mesmo se
aplica à geração de estimativas de pose de múltiplos objectos. O método proposto procura sempre
gerar um conjunto de hipóteses – e não a melhor hipótese – e deve portanto servir de base de
procura para um seguidor de múltiplos objectos colocado numa camada superior, que assegure
consistência e continuidade temporal.
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7

Trabalhos futuros

A utilização do método para múltiplos objectos está limitada quanto ao número de objectos
conhecidos – uma vez que o tempo de execução do algoritmo depende linearmente do número de
objectos conhecidos. Para que seja possível a existência de uma base de dados realista de objectos
conhecidos para um robot, uma camada de software inferior a esta – de reconhecimento – seria
necessária para indicar quais os objectos presentes na imagem, para que a estimação de pose fosse
depois feita apenas com esses objectos como sua “colecção”.
Outra das restrições do trabalho proposto reside na segmentação do objecto, que dificilmente será
monocromático e sem textura, a não ser que se trate de um ambiente controlado para a
experimentação como um laboratório de robótica. Seria portanto interessante explorar, na área da
segmentação, bons métodos de construção de segmentações através de textura conhecida do
objecto.
A pesquisa de outros métodos de cálculo de distância entre projecções, mais tolerantes a oclusões
parciais do que o utilizado (distância entre vectores de momentos) seria fundamental para tornar o
método mais robusto a estas situações. A utilização de uma função de momentos torna o algoritmo
incapaz de lidar com oclusões, uma vez que a forma completa das silhuetas é comparada.
Outra direcção a tomar seria a de, para objectos constituídos por partes (de cores ou texturas
diferentes) estimar a pose de todo o objecto a partir da estimação de cada uma das partes. Tal é feito
em [13], a 2 dimensões, numa abordagem à estimação de pose baseada em partes – neste caso para
seguimento de pessoas a partir dos membros do seu corpo. Neste tipo de métodos, cada parte do
objecto contribui para um espaço de poses através de um mecanismo de votos, e a intersecção
destes espaços (a zona do espaço com maior votação) será uma estimativa final de pose do objecto.
Esta abordagem à estimação de pose permite generalizar o problema a objectos rígidos de várias
cores ou texturas, que ficam assim livres de restrições desse tipo.
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Anexos

9.1 Arquitectura de software
O método descrito foi programado na totalidade em linguagem C/C++. Recorreu-se à biblioteca de
funções e objectos OpenCV [24] para representação de imagens e implementação de diversos
algoritmos de processamento de imagem usados. A implementação do algoritmo flood-fill aqui referido
tem também uma implementação na biblioteca; esta foi aproveitada mas, naturalmente, alterada por
forma a cumprir as nossas especificações.
Para representação 3D dos objectos escolheu-se o formato de ficheiro Waveform .OBJ, compatível
com a maioria dos programas CAD existentes. O seu formato é intuitivo e de fácil utilização,
representando em ASCII a sequência de faces e vértices que constituem o objecto. Para mais tarde
utilizar o modelo para a projecção numa imagem, este é dividido em grupos de 3 vértices (faces
triangulares).
Para cálculo de matrizes de rotação, assim como multiplicações de matrizes e cálculo (desenho) de
projecções, é utilizada a biblioteca OpenGL [25] – tirando partido da rapidez que o hardware gráfico
dedicado do computador tem para este tipo de operações (produtos internos e multiplicação de
matrizes e vectores 3D e 4D).
O desempenho da parte de projecção do objecto depende da dimensão da janela. A construção da
base de dados de orientações foi feita numa de dimensões 320x240, podendo no entanto ser feita em
dimensões mais reduzidas para aceleração do processo.
Na parte de integração com o tracker de bolas [6] do iCub [26], utilizou-se uma arquitectura de
software baseada em YARP [27]. Esta é uma plataforma modular de multi-processamento e
interacção entre dispositivos, open-source, desenvolvida especialmente para aplicações de robótica.
É um middle-ware. É utilizada no projecto RobotCub para correr diversos módulos especializados em
cada uma das funções do robot, de maneira distribuída. Desenvolveu-se nesta parte um módulo
segundo as especificações deste middle-ware. O módulo implementa uma função imagem-partículas,
pondo partículas à disposição de qualquer módulo de seguimento por filtro de partículas.

9.2 Modelo tridimensional do objecto: implementação
Para analisar a projecção do objecto na imagem em várias poses é necessário fazer um cálculo já
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bastante acelerado pelo actual hardware de aceleração 3D e bibliotecas de processamento gráfico
presentes em qualquer computador.
Um objecto, nestas bibliotecas, é definido por um conjunto de vértices e faces (polígonos), fornecendo
assim uma generalidade também apetecível. Assim, para que a aprendizagem seja feita rapidamente,
e de forma geral para qualquer objecto, é tirado partido das bibliotecas de processamento gráfico,
OpenGL concretamente para fazer os vários renders – projecções no plano da imagem.
O modelo do objecto poderá ser desenhado a 3 dimensões num qualquer software CAD para ser
depois utilizado pela biblioteca OpenGL, após conversão de formato. O formato Wavefront OBJ é
facilmente transportável para OpenGL uma vez que armazena num ficheiro de texto, para cada
objecto, os vértices e faces que o constituem. No nosso caso, utiliza-se uma implementação do
desenho do objecto em OpenGL por faces triangulares – partindo da informação presente no ficheiro
OBJ do modelo.

9.3 Composição de rotações e ângulos de Euler num só passo
A composição de duas rotações não é calculada trivialmente a partir da soma dos ângulos das duas.
Interessa definir a orientação do objecto por uma única rotação Yaw, Pitch e Roll: e não por uma
rotação em torno dos eixos XYZ (hipótese de orientação), seguida de outra à volta de XY
(compensação).
Para calcular uma rotação Yaw, Pitch e Roll que seja equivalente a fazer a sequência de rotações
aqui descrita, estudemos o funcionamento das rotações de Euler. A nossa rotação, já sabemos, é
uma composição hipotese + compensação: (Rz.Rx.Ry).(Rx'.Ry'). Procuramos uma única rotação
R=Rz.Rx.Ry equivalente à anterior:

[

][

][

cr −sr 0 1 0
0
cy 0 sy
R= Rz . Rx . Ry= sr cr 0 . 0 cp −sp . 0
1 0
0
0 1 0 sp cp
−sy 0 cy

[

cr.cy−sr.sp.sy −sr.cp cr.sysr.sp.cy
R= sr.cycr.sp.sy cr.cp sr.sy−cr.sp.cy
−cp.sy
sp
cp.cy

]

]

(30)

(31)

em que cx,sx representa cos(x),sen(x) respectivamente. A partir da análise de algumas das entradas
da matriz:
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pitch=arcsin  R32 ∨ pitch=PI −arcsin  R32 
−R 31
R33
yaw=atan2
,
 , cos  pitch≠0
cos pitch cos  pitch
−R12
R22
roll =atan2
,
 , cos  pitch≠0
cos  pitch cos  pitch
yaw=−rollatan2  R13 , R11 , pitch=PI /2
yaw=roll −atan2−R13 , R11 , pitch=−PI /2

(32)

Como cada orientação pode ser de facto representado por duas soluções diferentes de (y,p,r),
escolhemos a que se encontra dentro do espaço definido: Pitch no intervalo [-90,90]º. E assim
podemos representar a orientação de um objecto por uma única rotação, e atribuir a cada hipótese
uma orientação final, e num só passo.

9.4 Descrição técnica da integração com top-down
Para a integração da abordagem proposta com um Tracker top-down já existente, e no âmbito do
projecto Robotcub, utilizou-se uma arquitectura de software baseada em YARP (ver secção
arquitectura). Desenvolveu-se um módulo YARP que implementa uma função imagem-partículas,
colocando partículas à disposição do seguidor (outro módulo YARP).
Adaptou-se o tracker [6] já implementado no robot iCub, [25], uma vez que parte das mesma
hipóteses de objecto coloridos, de cor única e modelo conhecido. Este utilizará um pequeno número
de partículas (B) das por nós fornecidas, como quaisquer outras, no seu filtro – as partículas são
recebidas do módulo bottom-up e substituem as últimas B das N à disposição do tracker. A reamostragem do filtro de partículas é depois feita com base em todas as partículas, mas gerando
apenas N-B novas de acordo com a sua verosimilhança.
Este tracker, no entanto, apenas segue bolas – não sendo possível testar o seguimento para objectos
diferentes. Será possível mesmo assim comprovar as vantagens desta abordagem conjunta.
Separadamente, provar-se-á a melhoria do seguimento depois de junção de abordagens; e
desempenho da nossa abordagem para os vários tipos de objectos. Também o seguimento de
objectos mais complexos é mais complexo e requer maior numero de partículas, e por isso é fácil
deduzir que nestas condições a junção de abordagens será ainda mais importante.
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