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Resum 

L’objectiu del present projecte és desenvolupar un mètode d’odometria visual amb 

propagació de l’error de primer ordre i aplicar-lo en un robot mòbil dotat d’estèreo visió i 

preparat per moure’s en entorns exteriors. 

En una primera fase es desenvolupa, en llenguatge de programació MATLAB, un algorisme 

d’odometria visual on s’extreuen punts d’interès comuns entre parells consecutius d’imatges 

obtingudes per les dues càmeres del robot. A partir dels punts d’interès i coneixent els 

paràmetres intrínsecs i extrínsecs de les càmeres es troben, per mitjà de triangulació, dos 

núvols de punts a l’espai que permeten obtenir els sis graus de llibertat del desplaçament del 

robot així com una estimació d’error de primer ordre. Finalment, per mitjà d’un procés iteratiu 

es van concatenant aquestes estimacions de desplaçament i l’error per tal d’obtenir la 

trajectòria del robot i la propagació de l’error. 

Els resultats obtinguts mostren pas a pas l’obtenció dels punts d’interès de les imatges, el 

càlcul dels núvols de punts i els gràfics finals de la trajectòria descrita i l’error comès. 

Aquests resultats s’extreuen de varies seqüències d’imatges obtingudes prèviament pel 

robot per a diferents condicions de navegació en entorns urbans. 

L’algorisme desenvolupat es tradueix al llenguatge de programació C++ i s’encapsula dins el 

marc de programari intermediari ROS per tal d’integrar-lo al robot. 

Amb els resultats obtinguts per mitjà del robot s’analitza el rendiment del mètode en 

condicions d’operació en temps real treballant directament amb el robot. 
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1. Glossari 

1.1. Acrònims 

C++: És un llenguatge de programació de propòsit general orientat a objectes. 

FPS: De l’anglès Frames Per Second (imatges per segon). Unitat de mesura de freqüència a 

la qual una càmera genera diversos fotogrames. 

GPS: De l’anglès Global Positioning System (Sistema de posicionament global). És un 

sistema global de navegació per satèl·lit. 

ICP: De l’anglès, Iterative Closest Point. Algorisme utilitzat per calcular el desplaçament 

entre dos núvols de punts, minimitzant l’error de registre entre ells. 

IMU: De l’anglès Inertial Measurement Unit (Unitat de mesura inercial). Dispositiu electrònic 

que mesura e informa sobre la velocitat, orientació i forces d’un aparell. 

IRI: Institut de Robòtica i Informàtica industrial. Centre comú d’investigació de la UPC i del 

Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) en termes de robòtica. 

MATLAB: De l’anglès MATrix LABoratory (Laboratori de matrius). És un software informàtic 

amb un entorn de desenvolupament integrat que disposa d’un llenguatge de programació 

propi, especialment adreçat al càlcul amb àlgebra matricial. 

NASA: De l’anglès National Aeronautics and Space Administration (Administració nacional 

d’aeronàutica i de l’espai). 

PAU+: De l’anglès Perception and Action in Robotic Problems with Large State Spaces 

(Percepció i acció en problemes de robòtica amb gran número d’estats). És un projecte del 

Pla Nacional d’R+D que es du a terme a l’Institut de Robòtica i Informàtica industrial. 

RAM: De l’anglès Random Access Memory (Memòria d’accés aleatori). S’utilitza com a 

memòria de treball per al sistema operatiu. 

RANSAC: De l’anglès RANdom SAmple Consensus (consens de mostres aleatòries). Veure 

apartat 6.4.1. 
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RGB: De l’anglès Red Green Blue (vermell, verd, blau). Fa referència a la composició d’un 

color en funció de la intensitat dels colors primaris que el formen. 

ROS: De l’anglès Robot Operating System (Sistema operatiu per robots). És una eina de 

programació per al desenvolupament de mòduls i aplicacions de software per robots. 

SFM: De l’anglès Structure from Motion (Estructura del moviment). Fa referència al 

problema de reconstruir la posició i orientació relatives d’una càmera i l’estructura 

tridimensional d’un conjunt d’imatges. 

SIFT: De l’anglès Scale Invariant Feature Transform (Transformada de característiques 

d’escala invariant). És un detector de característiques o punts d’interès. 

SURF: De l’anglès Speeded Up Robust Features (Transformada robusta accelerada de 

característiques). És una versió accelerada del detector SIFT. 

SVD: De l’anglès Single Value Decomposition (Descomposició en valors singulars). És una 

forma de reduir matrius a forma diagonal per mitjà de canvis de base ortonormals. 

WiFi: De l’anglès Wireless Ethernet Compatibility Alliance. És un mecanisme de connexió de 

dispositius de forma inalàmbrica. 

1.2. Conceptes 

Càmera CCD: De l’anglès Charge Coupled Device (dispositiu de càrrega acoblada). Veure 

apartat 6.2.1. 

Càmera ToF: És una càmera que permet conèixer la distància basada en la velocitat de la 

llum, mesurant el temps de vol d’una senyal entre la càmera i l’obstacle en concret.  

Convertidor DCDC: És un dispositiu encarregat de transformar corrent continua d’una 

tensió a una altra. 

Descriptor: Vector que descriu un punt d’interès extret d’una imatge en termes d’intensitat, 

textura, color, etc.  

Detector: Permet extreure punts d’interès d’una imatge en termes d’intensitat, textura, color, 

etc. 
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Mapatge: Definir, mitjançant una representació virtual, un entorn a partir de dades 

obtingudes de la realitat.  

Matching: Mètode de detecció de punts d’interès on aquests s’extreuen de totes les imatges 

independentment per després buscar les correspondències entre ells basant-se en la 

similitud mètrica dels seus descriptors. 

Model de càmera pin-hole: És una càmera fotogràfica sense lent que consisteix en una 

caixa a proba de llum dotat d’un petit forat per entra la llum. 

OpenCV: De l’anglès Open Computer Vision. És una llibreria lliure que conté més de 500 

funcions que abasten àrees com reconeixement d’objectes, calibració de càmeres o visió 

estèreo. 

Pitch: En català capcineig. És un dels tres angles d’Euler. 

Reprojecció: Fa referència al procés de projectar els punts 3D sobre una imatge. 

Roll: En català balanceig. És un dels tres angles d’Euler. 

Segway RMP400: És una plataforma robòtica mòbil dissenyada per navegar en entorns 

exteriors. 

Tracking: Mètode de detecció de punts d’interès on s’extreuen les característiques d’una 

imatge per posteriorment buscar les correspondències d’aquests a les altres imatges. 

Yaw: En català guinyada. És un dels tres angles d’Euler. 

  



Pàg. 10  Memòria 

 

  



Desenvolupament d’un mètode d’odometria visual per a un robot mòbil en entorns exteriors  Pàg. 11  

 

2. Prefaci 

2.1. Origen i marc del projecte 

Aquest projecte final de carrera té el seu origen en el projecte estatal PAU+1, en el que hi 

participa l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, CSIC-UPC, que té com a objectiu 

contribuir al desenvolupament dels fonaments teòrics de models de percepció i acció i la 

seva posterior aplicació a la resolució de problemes de robòtica parametritzats amb models 

de dimensió molt elevada (gran número d’estats). La majoria de mètodes i tècniques 

estudiades en el projecte PAU+ estan enfocades a l’obtenció de models geomètrics en 

robòtica i visió per computador. 

Arran del projecte PAU+, sorgeix la necessitat de desenvolupar un mètode d’odometria 

visual que permeti conèixer en tot moment la posició i orientació d’unt robot mòbil mitjançant 

l’ús de sistemes de visió 

2.2. Motivació 

El desenvolupament d’aquest mètode d’odometria visual permetria al candidat: 

 Realitzar un projecte complert on es puguin veure aplicats diversos camps de 

l’enginyeria. 

 Veure l’aplicació de diferents branques de la intensificació d’automàtica com la 

robòtica mòbil o la visió per computador. 

 Adquirir nous coneixements en aquests camps de l’automàtica. 

 Portar a la pràctica la seva realització treballant directament amb un robot i obtenint 

així resultats contrastables amb els teòrics.    

 Intervenir en un projecte estatal on la feina realitzada pugui ser aprofitada per altres 

persones. 

  

                                                
1
 De l’anglès Perception and Action in Robotic Problems with Large State Spaces. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és desenvolupar un mètode d’odometria visual per aplicar-lo 

en un robot mòbil dotat d’estèreo visió i preparat per moure’s en entorns exteriors, que 

permeti conèixer la posició i orientació del robot a partir d’un estat inicial conegut. Això 

comporta dissenyar un algorisme i integrar-lo mitjançant programari intermediari al robot.   

El projecte també té com a objectiu fer un estudi de l’error comés i la seva propagació en 

l’estimació del desplaçament del robot i mostrar els resultats obtinguts de manera gràfica. 

3.2. Metodologia 

En primer terme es desenvoluparà un algorisme d’odometria visual en MATLAB a partir d’un 

algorisme donat que servirà de referència i de recolzament per assentar els coneixements 

adquirits en l’estudi de l’odometria visual. 

En un segon pas es traduirà aquest algorisme al llenguatge de programació C++ per a la 

seva posterior integració al robot mitjançant programari intermediari. 

Posteriorment, es proposarà i validarà un mètode per propagar l’error d’estimació de la 

trajectòria del robot, mitjançant la propagació lineal d’incertesa dels models de reconstrucció 

estèreo i de l’ajust de núvols de punts amb ICP. 

Finalment es realitzaran diverses proves amb el robot en condicions d’operació en temps 

real i s’extrauran resultats.  

3.3. Abast del projecte 

El projecte pretén aconseguir un mecanisme per reconstruir trajectòries realitzades en 

entorns exteriors per mitjà del robot mòbil fent servir únicament informació visual, juntament 

amb una representació de la propagació de l’error comés en el recorregut. A partir dels 

resultats obtinguts es vol analitzar el rendiment del mètode en condicions d’operació en 

temps real. 

  



Pàg. 14  Memòria 

 

  



Desenvolupament d’un mètode d’odometria visual per a un robot mòbil en entorns exteriors  Pàg. 15  

 

4. Odometria visual 

4.1. Introducció a l’odometria visual 

Es defineix l’odometria visual [A1] com el procés a partir del qual es determina la posició i 

l’orientació d’una càmera o sistema de càmeres mitjançant l’anàlisi d’una seqüència 

d’imatges adquirides sense cap coneixement previ de l’entorn. Donat que la càmera o 

sistema de càmeres està acoblat a un agent, ja sigui un vehicle, un humà o un robot, el 

moviment és solidari al moviment de l’agent i, per tant, aquesta tècnica permet determinar el 

moviment del mateix. És per això que la tècnica també se la coneix com egomotion 

(moviment propi). 

El terme odometria visual va ser escollit per la similitud amb el procés d’odometria [A2], que 

es defineix com l’estudi de l’estimació de la posició de vehicles amb rodes. Per realitzar 

l’estudi s’utilitza informació sobre la rotació de les rodes per a estimar canvis de posició al 

llarg del temps. La paraula odometria prové de les paraules gregues hodos (trajecte) i 

metron (mesura). 

A diferència l’odometria amb rodes, l’odometria visual estima la posició i orientació del 

vehicle mitjançant l’anàlisi dels canvis que el moviment produeix en les imatges de les 

càmeres adherides a ell. 

L’avantatge de l’odometria visual respecte l’odometria amb rodes és que no es veu afectada 

per possibles lliscaments del vehicle en terrenys irregulars o d’altres condicions adverses. 

Per contra, per tal d’obtenir una bona estimació del moviment, es requereix treballar en un 

entorn amb il·luminació constant i amb una escena suficientment estàtica per aconseguir 

una bona adquisició d’imatges. 

Tot i els inconvenients, està demostrat que en comparació amb l’odometria amb rodes, 

l’odometria visual proporciona una estimació de les trajectòries més acurada. Aquesta 

capacitat fa de l’odometria visual un interessant suplement per altres sistemes de navegació 

tals com els sistemes de posicionament global (GPS) o les unitats de mesura inercial 

(IMUs2). D’altra banda, l’odometria visual pren una gran importància sobretot en entorns on 

no és possible l’ús de GPS com per exemple entorns submarins o urbans estrets amb 

oclusió de la senyal dels satèl·lits GPS. 

                                                
2
 De l’anglès inertial measurement units. 
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4.2. Estat de l’art 

El problema de reconstruir la posició i orientació relatives d’una càmera i l’estructura 

tridimensional d’un conjunt d’imatges de la càmera (calibrada o no calibrada) es coneix, dins 

de la visió per computador, com Structure From Motion (SFM) [A3]. L’odometria visual, que 

aborda l’estimació del moviment 3D de la càmera de manera seqüencial i en temps real,  és 

un cas particular de SFM. 

Els inicis de l’SFM, és a dir, de l’interès pel problema de l’estimació del moviment d’un 

vehicle únicament a partir de la visió per computador daten de principis de la dècada de 

1980 de la mà de Hans Moravec [A4]. Cal destacar que la major part de la recerca moderna 

de l’odometria visual es va fer per aplicar-la a vehicles tot terreny amb l’objectiu de ser 

enviats a altres planetes i va estar motivada pel programa d’exploració del planeta Mart de la 

NASA, amb l’objectiu de proporcionar als vehicles tot terreny la capacitat de mesurar els sis 

graus de llibertat del moviment davant la presència de lliscaments de les rodes en terrenys 

abruptes. 

El treball de Hans Moravec no només destaca per presentar el primer projecte d’estimació 

del moviment a partir de la visió per computador, sinó també per descriure un dels primers 

detectors de cantonades, conegut com detector de cantonades Moravec3 [A5]. A la figura 1 

es pot veure un exemple d’aplicació d’aquest detector. 

 

Figura 1 Exemple d'aplicació del Moravec Corner Detector. 

                                                
3
 Mètode de detecció de cantonades que calcula el valor del canvi d’intensitat de la imatge quan es 

desplaça lleugerament una finestra rectangular. Una cantonada ve caracteritzada per elevats canvis 
d’intensitat. 
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Moravec va provar el seu treball en un vehicle tot terreny equipat amb una càmera que 

lliscava per una guia. El robot anava movent-se i parant. Per cada parada, la càmera lliscava 

horitzontalment per la guia prenent nou imatges en intervals equidistants. Els punts d’interès 

d’una imatge s’analitzaven per mitjà del detector de cantonades de Moravec i després es 

buscaven els punts corresponents al llarg de les línies epipolars de les altres vuit imatges 

utilitzant la correlació creuada normalitzada4. 

D’altres correspondències eren trobades novament per correlació per cada parada que 

realitzava el robot. 

Seguidament, les observacions errònies eren eliminades per mitjà de la comprovació de 

possibles contradiccions de profunditat entre les nou imatges. 

Finalment, el moviment del robot era calculat com la transformació d’un cos rígid a través de 

la alineació dels punts 3D (trobats per triangulació) vistos en les posicions consecutives del 

robot. 

Tot i que Moravec va utilitzar una única càmera, la gran part del seu treball es va centrar en 

el desenvolupament d’algorismes d’odometria visual estèreo. L’interès en mètodes 

monoculars és degut a l’inconvenient que tenen els sistemes estèreo davant situacions on la 

distància entre l’escena i les càmeres és molt més gran que la distància entre les càmeres. 

En aquests cassos la estèreo visió no serveix i, per tant, s’ha de recórrer a l’ús de mètodes 

monoculars. 

Al llarg dels anys, els mètodes d’odometria visual monocular i estèreo han progressat de 

manera independent. 

4.2.1. Odometria visual estèreo 

Gran part de la recerca feta sobre l’odometria visual s’ha realitzat mitjançant l’ús de càmeres 

estèreo (veure figura 2). Arran del treball realitzat per Moravec, Matthies i Shafer [A6] van 

utilitzar a l’any 1987 un sistema binocular i el procediment de Moravec anteriorment descrit 

per detectar cantonades. 

                                                
4
 De l’anglès, Normalized cross correlation [W1]. És una mesura de similitud. En aquest cas és 

utilitzada per trobar característiques rellevants en un punt desconegut d’una imatge per mitjà de la 
comparació amb un altre punt que si és conegut. 
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La principal novetat que van incorporar tots dos al treball de Moravec va ser introduïda en el 

càlcul de l’error. Mentre que Moravec utilitzava una representació escalar de la incertesa, 

Matthies i Shafer van incorporar el càlcul de la matriu de covariància de l’error de les 

característiques triangulades en cada pas de la computació del moviment. En comparació 

amb Moravec, Matthies i Shafer van obtenir millors resultats en la reconstrucció de 

trajectòries amb només un 2% d’error relatiu en distàncies properes als 5.5m, per contra, el 

mètode proposat era més lent atès que requeria de més càlculs en cada pas de còmput. 

Més endavant, Olson [A7] va estendre el treball mitjançant la incorporació d’un sensor 

d’orientació i l’ús del detector de cantonades Förstner5, significativament més ràpid i precís 

que l’operador de Moravec. Amb l’ús del sensor d’orientació, Olson va demostrar que 

únicament amb l’ús de càmeres estèreo l’error s’acumulava conforme la distància 

recorreguda augmentava provocant considerables errors d’orientació. Amb la incorporació 

del sensor, l’error relatiu es va aconseguir reduir fins a un 1.2% en distàncies properes als 

20m. 

 

Figura 2 Exemple d'un procés d'odometria visual estèreo. Les imatges superiors i inferiors corresponen a 
dos instants de temps diferents

6
.   

                                                
5
 Un altre mètode de detecció de cantonades que, a diferència del detector Moravec, es basa en el fet 

que per a una cantonada ideal totes les línies tangents es creuen en un mateix punt. 
6
 Imatges extretes de la base de dades d’imatges del campus nord feta a l’IRI [W2]. 
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Per altra banda, Lacroix [A8] va implementar un sistema d’odometria visual estèreo molt 

similar al descrit anteriorment. La diferència es trobava en la selecció dels punts clau7 o 

punts d’interès. Fins ara en la selecció de punts d’interès només es tenia en compte els 

píxels característics8, és a dir, vores i cantonades. Lacroix va utilitzar una mesura més 

“densa” tenint en compte tots els píxels mitjançant l’ús d’un algorisme estèreo dens9, 

seleccionant els punts d’interès per mitjà de l’anàlisi dels pics de la funció de correlació. 

Posteriorment Cheng va millorar el treball d’Olson incorporant la idea de Lacroix un cop 

utilitzat el detector Harris10, per tal de determinar la matriu de covariància dels punts de la 

imatge. Per altra banda també va incorporar l’ús de RANSAC11 [A9] per tal d’extreure les 

observacions errònies. 

Un sistema diferent d’estimació del moviment i posterior extracció d’observacions errònies 

va ser proposat per Milella i Siegwart [A10] que van fer ús del detector Shi-Tomasi12 [A11] 

més la idea de Lacroix. La estimació del moviment es realitza primerament com en els 

mètodes anteriorment descrits i després fent ús de l’algoritme ICP13 [A12]. 

Els treballs descrits fins ara tenen en comú que els punts 3D són trobats mitjançant la 

triangulació per a cada parell estèreo d’imatges i el moviment és computat per mitjà de 

l’alineació dels punts de         obtinguts. L’any 2004, Nister [A2] va proposar un 

sistema completament diferent. 

El seu treball és principalment conegut per implementar el primer sistema de computació del 

moviment en temps real amb un sistema robust d’extracció d’observacions errònies. Nister 

va millorar les diverses implementacions anteriors en diverses àrees. 

 Per tal d’obtenir els punts d’interès utilitzava el detector Harris independentment en 

totes les imatges i després procedia a fer l’aparellament de tots els punts d’interès 

obtinguts en les diferents imatges. 

                                                
7
 De l’anglès, key points.   

8
 De l’anglès, feature pixels. 

9
 De l’anglès, dense stereo algorithm. 

10
 Mètode de detecció de cantonades molt similar al detector Moravec amb la incorporació del càlcul 

de les derivades de primer ordre de la imatge.  
11

 Veure apartat 6.4.1. RANSAC. 
12

 El mètode de Shi-Tomasi es basa completament en el detector Harris tenint com a única variació el 
criteri de selecció de cantonades, fent d’aquest mètode un mètode més precís. 
13

 De l’anglès, Iterative closest point. Algorisme utilitzat per minimitzar la diferència entre dos núvols 
de punts.  
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 Nister no computa el moviment com una alineació de punts de         sinó que 

fa servir un sistema de         per estimar la posició i orientació de les 

càmeres. 

 Incorpora RANSAC a cada pas d’estimació del moviment. 

Un sistema diferent va ser proposat per Comport [A13]. La computació del moviment en 

aquest cas es realitzava per mitjà d’un procés        . El benefici que aporta aquest 

sistema és la no necessitat de trobar els punts 3D per triangulació permetent així una 

estimació més precisa del moviment.  

4.2.2. Odometria visual monocular 

La diferencia entre un procés d’odometria visual estèreo i un procés monocular és que en el 

segon cas el moviment relatiu i l’estructura 3D s’han de trobar a partir de dades 2D. Donat 

que la escala absoluta és desconeguda, la distància entre la posició i orientació de les dues 

primeres imatges és normalment coneguda. Conforme s’obtenen més imatges, la escala 

relativa i la posició i orientació de les imatges són determinades a partir del que es coneix 

com tensor trifocal14 (figura 3).  

 

Figura 3 Pla trifocal on C, C' i C'' denoten les càmeres. Les matrius F12, F23 i F31 permeten descriure al 
complet la geometria trifocal. 

Al llarg de l’última dècada s’han obtingut grans resultats en llargues distàncies amb l’ús 

d’una única càmera i els models pin-hole i omnidireccional. 

                                                
14

 El tensor trifocal [W3] és una matriu 3x3x3 que incorpora totes les relacions geomètriques entre tres 
vistes que són independents de l’estructura de l’escena. 
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Els treballs centrats en mètodes d’odometria visual monocular es poden classificar en tres 

categories diferents, mètodes basats en característiques, mètodes basats en l’aparença i 

mètodes híbrids. 

La primera categoria fa referència als mètodes basats en detecció de punts d’interès entre 

les diferents imatges. Els mètodes de la segona categoria fan servir la informació de la 

intensitat de tots els píxels de les imatges. Finalment, la tercera categoria fa referència a 

mètodes híbrids que combinen procediments dels dos mètodes anteriors. 

Mètodes basats en característiques 

El primer mètode d’odometria visual amb una única càmera va se presentat per Nister [A2]. 

Nister va utilitzar RANSAC per a l’eliminació d’observacions errònies i un procés de    

     per estimar la posició i orientació de la càmera. La novetat del seu treball va ser l’ús 

de la resultant mínima de cinc punts15 [A14] (figura 4). 

 

Figura 4 Resultant mínima de cinc punts. 

Arran del treball de Nister es va començar a proposar altres mètodes monoculars. Per 

exemple, Corke [A15] va proposar un mètode basat en una única càmera omnidireccional.  

Per altra banda, Lhuillier i Mouragnon [A16] van proposar un sistema basat en l’ajust en bloc 

mitjançant finestres locals16, a l’hora de reconstruir el moviment i l’estructura 3D. Finalment, 

                                                
15

 Mètode per estimar el moviment a partir de cinc punts vistos des de dos posicions diferents. 
16

 Considerant un conjunt de punts 3D extrets a partir d’imatges preses des de punts de vista 
diferents, l’ajust en bloc [W4] és un mètode d’optimització per refinar simultàniament les coordenades 
3D que descriuen la geometria de l’escena així com els paràmetres del moviment relatiu i les 
característiques òptiques de les càmera. 
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també van utilitzar la resultant mínima de cinc punts per tal d’eliminar les observacions 

errònies. 

Tardif [A17] va utilitzar un mètode d’odometria visual monocular  en un cotxe durant un 

recorregut de 2.5Km sense l’ús de l’ajust en bloc. A diferència dels treballs previs, Tardif va 

estimar per separat la rotació i la translació. Per una banda, va trobar la rotació a partir de 

punts a l’infinit, mentre que per estimar la translació va fer ús de la reconstrucció 3D. 

Novament, per a l’eliminació d’observacions errònies, va fer ús de la resultant mínima de 

cinc punts. 

Mètodes basats en l’aparença i mètodes híbrids 

Pel que fa a mètodes que és podrien classificar dins de les altres categories esmentades, 

cal destacar el treball de Goecke [A18], el qual va fer ús de la transformada Fourier-Mellin 

per registrar imatges preses des d’un cotxe. 

Milford i Wyeth [A19] van presentar un mètode per extreure informació de la velocitat de 

rotació i translació d’una càmera model pin-hole instal·lada en un cotxe. 

El problema es trobava en que els mètodes basats en l’aparença de la imatge no eren del tot 

robusts. Per això Scaramuzza i Siegwart [A20] van fer ús d’un mètode híbrid, de tal manera 

que per estimar la rotació de la càmera feien servir l’aparença de la imatge, mentre que per 

obtenir la translació feien servir punts d’interès. El mètode basat en l’extracció de 

característiques també va ser utilitzat en el treball de Scaramuzza i Siegwart per detectar 

errors dels mètodes basats en l’aparença de la imatge. 

Tots els mètodes descrits fins ara, van ser dissenyats per a moviments en els sis graus de 

llibertat. No obstant, s’han dissenyat diversos mètodes destinats a vehicles amb certs graus 

de llibertat restringits. L’avantatge d’aquests mètodes és que requereixen d’un temps de 

computació més reduït.  

4.2.3. Mètodes a l’actualitat 

En resum els procediments d’escrits anteriorment es poden resumir en tres mètodes  

utilitzats en l’actualitat segons com s’especifiquen les característiques corresponents entre 

les diferents imatges, en dues dimensions o tres dimensions [A21]. 
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          En aquest cas, els dos conjunts de característiques corresponents a 

la imatge anterior i a l’actual estan especificats en dues dimensions. 

          En aquest cas, els dos conjunts de característiques corresponents a 

la imatge anterior i a l’actual estan especificats en tres dimensions. Per tant, per fer 

ús d’aquest mètode és necessari triangular els punts d’interès corresponents per a 

cada instant de temps per mitjà de l’ús d’un sistema de càmeres estèreo. 

          En aquest cas el conjunt de característiques de la imatge anterior 

està especificat en tres dimensions però en canvi, el conjunt de característiques de la 

imatge actual és el conjunt de característiques de la imatge anterior  projectades a la 

imatge actual  i per tant, especificat en dues dimensions17.   

                                                
17

 El procés de projectar punts 3D sobre imatges es coneix com reprojecció [W5]. 
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5. Formulació del problema d’odometria visual 

Un robot mòbil es mou per un entorn urbà i capta imatges de l’entorn en diversos instants de 

temps   per mitjà d’un sistema de càmeres estèreo rígidament incorporat al robot. Per tant, 

s’obtenen  un seguit d’imatges a partir de les càmeres de l’esquerra i la dreta denotades 

segons: 

Imatges de la càmera esquerra                       

Imatges de la càmera dreta                       

Per tal de simplificar el problema, es suposa l’origen de coordenades de les càmeres idèntic 

al del robot, sent coincident amb l’origen de coordenades de la càmera esquerra. 

De les imatges de les càmeres preses durant el recorregut realitzat pel robot mòbil, 

s’extreuen punts d’interès o característiques que per mitjà d’una anàlisi de correspondències 

entre les imatges del parell estèreo i un posterior procés de triangulació conformen núvols 

de punts 3D.    

Dues posicions consecutives de les càmeres en temps     i   es relacionen per mitjà de la 

transformació d’un cos rígid segons l’equació 5.1, obtinguda per mitjà de la minimització de 

l’error de registre de l’algorisme ICP aplicat als núvols de punts obtinguts i la posterior 

extracció dels punts d’interès erronis: 

        
            

  
  ( 5.1 ) 

Sent: 

             Transformació homogènia del cos rígid entre els instants de temps        . 

             Rotació del cos rígid entre els instants de temps        . 

             Translació del cos rígid entre els instants de temps        . 

De tal manera que la concatenació de matrius mostrada a l’equació 5.2: 

                     ( 5.2 ) 
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Contindrà totes les transformacions a partir de totes les imatges obtingudes (Per 

simplificació, d’ara en endavant s’utilitzarà la notació    per referir-se a       ). 

Finalment, el conjunt de posicions i orientacions de les càmeres (equació 5.3) contindrà les 

transformacions de les càmeres respecte a l’origen de coordenades de l’instant    . 

               ( 5.3 ) 

La actual posició i orientació del conjunt estèreo de càmeres    és calculada per mitjà de la 

concatenació de totes les transformacions segons l’equació 5.4: 

          ( 5.4 ) 

Sent   , la posició i orientació del conjunt de càmeres a l’instant de temps     

seleccionada arbitràriament per l’usuari del robot. 

Una possible il·lustració de la descripció del problema es pot observar a la figura 5. 

 

Figura 5 Il·lustració del problema d'odometria visual. 

A partir de la formulació del problema d’odometria visual descrita, la tasca principal es la 

computació de les transformacions relatives    a partir de les imatges          , per tal de 

poder obtenir la trajectòria completa recorreguda pel robot mòbil      aplicant iterativament 
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l’equació 5.2. Posteriorment, es vol refinar la solució obtinguda per tal d’obtenir una 

estimació de la trajectòria més acurada. 

En resum, el mètode d’odometria visual a desenvolupar es basa en els següents passos: 

1. Obtenció d’imatges per mitjà del parell estèreo de càmeres. 

2. Detecció de punts d’interès en les imatges. 

3. Obtenció de les correspondències dels punts d’interès entre les imatges18.  

4. Triangulació dels punts d’interès corresponents formant núvols de punts 3D. 

5. Obtenció de la transformació existent entre dues posicions consecutives per mitjà de: 

5.1.  La minimització de l’error de registre de l’algorisme ICP. 

5.2.  Una posterior filtració d’observacions errònies. 

6. Estimació de la trajectòria realitzada per mitjà de la concatenació de transformacions. 

7. Optimització dels resultats. 

  

                                                
18

 Procés anomenat matching o tracking en anglès en funció de la forma d’obtenir les 
correspondències. 
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6. Proposta de solució 

En aquest apartat es defineixen els conceptes i procediments necessaris per al 

desenvolupament de l’algorisme que resol el problema d’odometria visual. Així doncs, a 

continuació es defineix tot el que envolta el tractament de les imatges, és a dir, l’extracció de 

punts d’interès i la posterior cerca de correspondències entre els punts trobats.  

Posteriorment s’explica el procés de triangulació definint prèviament el model matemàtic de 

les càmeres. 

A continuació es defineix quin és el mètode d’estimació del moviment, és a dir, com s’obté la 

transformació entre dues posicions consecutives.  

Finalment s’explica l’extracció dels valors atípics per tal d’optimitzar els resultats obtinguts.   

6.1. El tractament de les imatges 

Un cop captades les imatges a partir de les càmeres adherides al robot, el primer pas per tal 

d’obtenir la trajectòria és realitzar el tractament d’aquestes. 

A continuació es defineix el procediment d’extracció de característiques per posteriorment 

estudiar els diversos detectors existents i determinar quin d’ells és el que es fa servir en el 

mètode d’odometria visual desenvolupat. A banda del detector, també es defineix que és un 

descriptor de punts d’interès. 

Finalment s’expliquen els mètodes existents d’anàlisi de correspondències i l’elecció 

d’aquest.   

6.1.1. Extracció de característiques en el processat d’imatges 

L’extracció d’informació de les imatges [Ap1] a través del processat digital constitueix avui 

en dia un immens camp d’investigació en diverses disciplines amb múltiples aplicacions. En 

aquest sentit, diversos investigadors de diversos camps continuen la recerca en qüestions 

que van des de l’aplicació de simples filtres fins a l’automatització del reconeixement 

semàntic d’objectes. 

No obstant, ha estat a la disciplina de la visió per computador on s’han obtingut grans 

resultats, de fet la detecció automàtica de característiques sobre imatges disposa d’un gran 
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nombre de mètodes d’obtenció. Tot i això, no existeix un mètode universal per a la detecció 

automàtica de característiques, sinó que son els propis requeriments del propi problema els 

que obliguen a desenvolupar un mètode o altre. 

Una imatge conté una gran quantitat de dades la majoria de les quals proporcionen ben 

poca informació per a la interpretació de la mateixa. Un sistema que incorpori visió artificial 

ha de, en un primer pas, extreure de la forma més eficaç i robusta possible determinades 

característiques que proporcionin la màxima informació possible.  

Així doncs, es pot observar un exemple de la diferència entre punts amb molta o poca 

informació a la figura 6. 

 

Figura 6 Detecció de punts d'interès. 

A la parella d’imatges de la figura anterior, es simbolitzen de color vermell un exemple del 

que serien punts que proporcionen molt poca informació i per tant no interessants. Aquests 

punts es troben en una extensió de la imatge molt similar, la façana de color blanc, i per tant 

es poden confondre amb altres punts de la mateixa façana. Per altra banda es simbolitzen 

de color verd un exemple del que serien punts que proporcionen molta informació donat que 

denoten la cantonada esquerra de l’últim esglaó de l’escala i per tant són punts fàcilment 

identificables a les imatges.  

Les característiques a extreure han de complir, entre d’altres, les següents condicions: 
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 La seva extracció a partir de la imatge no ha de suposar un cost excessiu al sistema en el 

qual està integrat. El temps total d’extracció ha de ser el menor possible. 

 La seva localització ha de ser molt precisa. L’error comés en l’estimació de les 

característiques també ha de ser mínim. 

 Han de ser robustes i estables. 

 Han de contenir la màxima informació possible de la imatge, és a dir, hom ha de ser 

capaç d’extreure informació de tipus geomètric. 

L’extracció de característiques més importants en l’anàlisi d’una imatge són els punts i les 

línies com a geometries bàsiques. En aquest projecte es requerirà l’ús del primer tipus. 

6.1.2. El detector 

Avui dia hi ha molt detectors [A22] de punts d’interès en funció de si són detectors de 

cantonades o d’altres punts, en funció de la eficiència, la precisió, etc.  

Una cantonada és defineix com un punt d’intersecció entre dues o més vores. Els altres 

punts es caracteritzen per no ser ni una vora ni una cantonada. 

A la taula 1 es comparen diversos detectors en funció de diversos aspectes. 
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Harris X  X  +++ +++ ++ ++ 

Shi-Tomasi X  X  +++ +++ ++ ++ 

FAST X  X X ++ ++ ++ +++ 

SIFT  X X X +++ ++ ++ ++ 

SURF  X X X +++ +++ +++ +++ 

Taula 1 Taula comparativa dels detectors de punts d’interès. 



Pàg. 32  Memòria 

 

Cada detector té els seus pros i els seus contres. Els detectors de cantonades i vores són 

més ràpids però per contra són menys distintius, és a dir, hi ha molts més punts que no són 

cantonades que no pas a l’inrevés. Aquest fet pot afectar a l’error comés en l’estimació de la 

posició. Per altra banda els detectors d’altres punts d’interès són més lents atès que són 

més distintius. 

Una altra diferència es troba en el fet de la precisió en la localització. Les cantonades 

permeten una major precisió en la localització però per contra són més difícils de detectar en 

imatges posteriors afectant a la repetitivitat (és important detectar punts d’interès que puguin 

ser trobats també en imatges posteriors per tal d’estimar d’una manera més eficient el 

moviment). Amb la resta de punts d’interès passa justament al contrari, es perd precisió en 

la localització però es guanya en repetitivitat. 

Per totes aquestes raons l’elecció del detector és un tema important i s’ha d’estudiar en 

funció de si es vol una estimació en condicions de temps real, el tipus d’entorn, la proximitat 

de les escenes (distància mes gran o més petita a la distància entre càmeres), etc. 

Degut a que el mètode desenvolupat es vol aplicar en entorns exteriors on l’escena pot patir 

grans canvis, per tant, la repetitivitat és un aspecte important, on són inevitables els canvis 

d’escala, etc. És indispensable l’ús d’un detector de punts d’interès amb repetitivitat i 

invariància a canvis d’escala. 

Entre els dos detectors d’altres punts d’interès que es poden veure a la taula 1 es pot 

comprovar com el detector SURF19 és més precís en la localització, més robust i més 

eficient que el detector SIFT20. Per tant s’ha escollit el detector SURF per al 

desenvolupament del mètode. 

6.1.3. El descriptor 

Un descriptor [A22] és un element que emmagatzema tota la informació que conté un punt 

d’interès. Al igual que el propi punt d’interès, un descriptor a de complir certs requisits: 

 Simplicitat. El descriptor hauria de representar les característiques extretes de la 

imatge de manera clara i senzilla per a permetre una fàcil interpretació del seu 

contingut. 

                                                
19

 De l’anglès Speeded UP Robust Features. 
20

 De l’anglès Scale Invariant Feature Transform. 



Desenvolupament d’un mètode d’odometria visual per a un robot mòbil en entorns exteriors  Pàg. 33  

 

 Repetitivitat. El descriptor general a partir d’una imatge ha de ser independent del 

moment en el que es generi. 

 Diferenciabilitat. Donada una imatge, el descriptor generat ha de posseir un alt grau 

de discriminació respecte altres imatges i al mateix temps contenir informació que 

permeti establir una relació entre imatges similars. 

 Invariància. Quan existeixen deformacions en la representació de dos imatges, es 

desitjable que els descriptors que les representen aportin la robustesa necessària per 

poder relacionar-les tot i haver-hi diferents transformacions. 

 Eficiència. És desitjable que els recursos consumits per a generar el descriptor siguin 

acceptables per a poder ser utilitzats en aplicacions amb restriccions crítiques 

d’espai i temps. 

Existeixen diversos graus de profunditat en quant a la representació del contingut 

d’aquests. En un nivell més baix es troben els descriptors visuals que descriuen 

característiques tan elementals com la forma, el color, la textura o el moviment. Hi ha 

descriptors més específics que aporten informació sobre els objectes de la imatge y 

l’escena. 

A banda del grau de profunditat de descripció, els descriptors s’encapsulen en dos 

grups, descriptors globals i descriptors locals. Els primers resumeixen el contingut de la 

imatge en un únic vector o matriu de característiques mentre que els segons descriuen 

regions o punt d’interès prèviament identificats. 

En aquest projecte, és necessari l’ús d’un descriptor local atès que es vol la descripció 

de punts d’interès i no de tota la imatge.  

Els detectors SIFT i SURF disposen també de descriptors propis i, per tant, per seguir en 

concordança amb l’elecció del detector, per al desenvolupament del mètode es farà ús 

de descriptors SURF.  

6.1.4. Cerca de correspondències 

Per a la detecció dels punts d’interès [A23] més la posterior recerca de correspondències 

entre imatges, és disposa, a grans trets, de dos mètodes: 

 Tracking: En aquest mètode s’extreuen les característiques d’una imatge per 

posteriorment buscar-les en les altres imatges [A4], [A7]. 
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 Matching: En aquest mètode s’extreuen les característiques de totes les imatges de 

manera independent per posteriorment buscar les correspondències entre tots els 

punts d’interès trobats, basant-se en la similitud mètrica entre els seus descriptors21 

[A2], [A16]. 

El Tracking és preferible en el cas que les diferents imatges han estat obtingudes des de 

punts de vista propers amb canvis molt poc significatius entre una imatge i les altres. Això és 

degut a que, en el cas que les imatges obtingudes fossin molt diferents entre elles, es corre 

el risc de perdre molts dels punts d’interès extrets d’una imatge a l’hora de buscar-los en les 

altres imatges. El fet de disposar de poques característiques per posteriorment calcular la 

transformació existent entre una imatge i una altra, pot donar lloc a errors grans. 

Per altra banda, en el cas que els punts de vista des d’on s’han extret les imatges 

estiguessin força separats o, hi hagués la possibilitat de patir canvis significatius d’una 

imatge a les altres, és preferible realitzar el Matching, donat que la recerca de 

característiques és realitza independentment a cada imatge i per tant no es corre el risc de 

perdre tanta informació com amb el primer mètode. 

Els primers estudis d’odometria visual van optar per l’ús del Tracking. La raó era que els 

primers treballs estaven ideats per a entorns de petita escala amb canvis poc significatius 

entre els diversos punts de vista. Durant l’última dècada, s’ha estès l’ús del Matching. Això 

és degut al creixement de l’interès per l’estudi d’entorns més grans amb la possibilitat de 

canvis notables entre els diversos punts de vista de captació d’imatges. 

Atès que el mètode a desenvolupar es vol aplicar en entorns exteriors amb possibles canvis 

significatius entre les diverses escenes s’ha escollit l’ús del Matching a l’hora de detectar 

punts d’interès entre les diverses imatges. 

6.2. El procés de triangulació 

Per tal de dur a terme el procés de triangulació entre els punts d’interès corresponents entre 

les imatges que conformen el parell estèreo i així obtenir els núvols de punts 3D, és 

necessari prèviament definir el model matemàtic de les càmeres.   

                                                
21

 Vector que “descriu” el punt d’interès en qüestió segons paràmetres d’intensitat, color, textura del 
píxel i d’altres característiques. 
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6.2.1. Model de càmeres pin-hole 

Per tal de determinar la correspondència de cada un dels punts de les imatges amb la seva 

posició a l’entorn 3D s’assumeix per les càmeres un model pin-hole atès que és el model 

més utilitzat a l’hora d’analitzar càmeres CCD (com s’explica posteriorment a l’apartat 9.2. 

Les càmeres, les càmeres utilitzades durant la realització dels experiments han estat 

càmeres CCD). 

El model pin-hole, suposa que per a tot punt de la imatge, el raig de llum que surt rebotat de 

l’objecte i arriba al sensor de la càmera travessa un únic punt, independentment de quin 

sigui el punt d’origen i quin sigui el punt d’impacte a la imatge. 

 

Figura 7 Esquema del model PIN-HOLE. 

En aquest model, el sistema de referència de la càmera està situat en el centre de projecció 

de la imatge, coincidint, per tant, l’eix   del sistema amb l’eix òptic. El pla de projecció de la 

imatge es troba situat a una distancia equivalent a la distancia focal. 

A la figura 7 es pot observar una il·lustració de l’esquema del model, on   representa el 

centre òptic,   és la projecció del punt d’interès a la imatge amb coordenades       i   és el 

punt d’interès a l’espai 3D amb coordenades        . 

La representació matricial del model seria la mostrada a l’equació 6.1: 

  
 
 
 
      

     

     

   
  

 
 
 
  ( 6.1 ) 

On   és un factor d’escala per indicar que la projecció és perspectiva en lloc de ser 

ortogràfica, és a dir, que tots els punts sobre la recta definida pel centre de la càmera   i el 
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punt         es projecten a la mateixa coordenada       en la imatge. Els paràmetres    i 

   són les coordenades de la distància focal22 en termes de la dimensió del píxel i    i    són 

les coordenades del centre de projecció del pla de la imatge. Aquests paràmetres definits 

conformen els paràmetres intrínsecs de la càmera. La matriu   es denomina matriu de 

calibració de la càmera. 

6.2.2. La triangulació 

El mètode mitjançant el qual s’obté informació tridimensional utilitzant dues o més càmeres 

es coneix com estèreo visió. Aquest mètode està basat en el principi de triangulació [W6]. 

A partir de punts corresponents en dues o més càmeres s’obtenen les coordenades 3D 

calculant el tall de les diferents línies de vista. 

A la figura 8 es pot observar un esquema del procés de triangulació mitjançant dues 

càmeres. A la figura s’observen els centres de projecció de les dues càmeres simbolitzats 

per    i   . El punt 3D   , referit respecte un sistema de referència arbitrari        (Sistema 

de Referència Món) s’obté mitjançant la triangulació dels punts corresponents a la projecció 

del punt 3D en les imatges de les càmeres     i    . 

 

Figura 8 Esquema d'un sistema d'estèreo visió format per dues càmeres. 

                                                
22

 La distància focal fa referència a la distància entre el centre òptic de la lent i el focus quan s’enfoca 
la càmera a l’infinit. 
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Una única càmera aporta dues equacions, a l’hora d’obtenir el punt 3D, però s’obtenen tres 

incògnites (S’obté una línia de visió que passa per    i     on estan els infinits punts que 

podrien correspondre a   . Afegint la segona càmera s’aporten dues equacions noves, 

obtenint un sistema sobredeterminat. La solució, per tant, comporta un error donat que les 

rectes difícilment es tallen.  

A partir de la matriu de calibració definida a l’equació 6.1 de l’apartat anterior, i coneixent la 

transformació relativa existent entre les càmeres, s’obtenen les matrius de projecció de les 

càmeres (equacions 6.2 i 6.3), sent la matriu de projecció de la càmera esquerra (  ) 

directament la matriu de calibració de la càmera (la càmera esquerra és l’origen) i la matriu 

de projecció de la càmera dreta (  ) el producte de la matriu de calibració de la càmera per 

la transformació relativa existent entre les càmeres.    

         
          

          

    

  ( 6.2 ) 

      

          

          

    

   

              

              

              

    

  ( 6.3 ) 

A partir de les matrius de projecció de les càmeres obtingudes i coneixent els models 

d’aquestes (equació 6.1)  resulten els sistemes que es mostren a les equacions 6.4 i 6.5, per 

la càmera esquerra i la càmera dreta respectivament: 

  
  

  

 
   

                            

                            

                            
  

 
 
 
 

  ( 6.4 ) 

  
  

  

 
   

                            

                            

                            
  

 
 
 
 

  ( 6.5 ) 

Per tal d’eliminar el factor d’escala   dels sistemes es plantegen els sistemes d’equacions 

mostrats a les equacions 6.6 i 6.8 arribant a obtenir les equacions 6.7 i 6.9 (sistemes 

d’equacions associats a la càmera esquerra):  

                                       

                                        
  ( 6.6 ) 
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                                                                              ( 6.7 ) 

                                       

                                        
  ( 6.8 ) 

                                                                              ( 6.9 ) 

Ara ajuntant les equacions 6.7 i 6.9 s’obté el sistema matricial de l’equació 6.10: 

 
                                                   

                                                   
  

 
 
 
   

                 

                 
  ( 6.10 ) 

Com es pot observar en aquesta darrera equació (equació 6.10) es disposa d’un sistema de 

dues equacions que surten d’una única càmera. El problema està en que el número de 

incògnites és tres, sent aquestes les variables         que defineixen el punt en 3D. 

Realitzant el mateix procés per a la càmera dreta s’obté el sistema d’equacions mostrat a 

l’equació 6.11: 

 
                                                   

                                                   
  

 
 
 
   

                 

                 
  ( 6.11 ) 

I ara, ajuntant els dos sistemes s’arriba al sistema final mostrat a l’equació 6.12  que permet 

desenvolupar el procés de triangulació: 

 
 
 
 
                                                   

                                                   

                                                   

                                                    
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
                 

                 

                 

                  
 
 
 

 ( 6.12 ) 

El sistema resultant, com s’ha comentat anteriorment, és un sistema sobredeterminat amb 

quatre equacions i tres incògnites. Per tal es recorre a una solució de minimització de l’error 

de reprojecció per mínims quadrats per tal d’aïllar les incògnites         i resoldre el sistema 

es necessari fer el procés mostrat a l’equació 6.13: 

     

                                         
  

    
( 6.13 ) 

Sent A i B: 
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 ( 6.14 ) 

 
 
 
 
                 

                 

                 

                  
 
 
 

 ( 6.15 ) 

I sent   el vector de variables         que es vol trobar. 

6.3. Estimació del moviment 

L’estimació del moviment fa referència al còmput del moviment del sistema de càmeres a 

partir de les imatges actuals obtingudes i les prèvies. Per mitjà de la concatenació de tots els 

moviments simples realitzats entre parells consecutius d’imatges s’obté la trajectòria 

completa realitzada pel robot. 

En aquesta secció s’explica com la transformació    entre dos parell consecutius d’imatges 

          es pot obtenir a partir de dos conjunts de característiques, o punts d’interès, 

corresponents           entre els instants de temps   i     respectivament.  

Atès que pel desenvolupament del mètode d’odometria visual s’utilitza un sistema de 

càmeres estèreo, el mètode d’estimació del moviment escollit és un mètode        . 

6.3.1.         

En aquest mètode, el moviment de la càmera s’obté a partir del càlcul de la transformació    

a partir de dos conjunts de característiques 3D. L’estimació del moviment a partir d’aquest 

mètode només és viable en el cas d’un sistema de visió estèreo. 

La solució consisteix en trobar la matriu de transformació    que minimitza la distància 

euclidea entre els dos conjunts de característiques 3D segons s’especifica a l’equació 6.16: 

      
  

     
         

  

 

 ( 6.16 ) 

On l’índex   denota la característica ièssima i    
  i      

  fan referència a les coordenades 

homogènies dels punts 3D (             ). 
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La translació realitzada per la càmera es calcula com la diferència entre els centroides dels 

conjunts de punts 3D segons l’equació 6.17: 

               ( 6.17 ) 

On     i       fan referència a la mitjana aritmètica dels conjunts de punts 3D    i     . 

La rotació s’obté per mitjà de l’ús de la descomposició en valors singulars (SVD23) a partir de 

les equació 6.18 i 6.19: 

       ( 6.18 ) 

On: 

                                ( 6.19 ) 

 Una descomposició en valors singulars (SVD)  d’una matriu        és una 

factorització del tipus        amb               ortogonals i        una 

matriu formada amb els valors singulars d’A en la seva diagonal principal ordenats de 

major a menor. 

Les transformacions calculades tenen escala absoluta, per tant, la trajectòria descrita es pot 

calcular directament per mitjà de la concatenació de les successives transformacions.   

Resum del procés 

Un resum del procés d’obtenció de la trajectòria complerta descrita a partir d’un mètode 

        seria el següent: 

1. Iterar: 

1.1. Captura de dos parells d’imatges estèreo consecutius               i           

1.2. Extracció i obtenció de les correspondències a partir dels punts d’interès de               . 

1.3. Triangulació de les correspondències obtingudes per a cada parell estèreo d’imatges. 

1.4. Càlcul de    a partir dels núvols de punts 3D      i   . 

1.5. Concatenació de les transformacions a partir del càlcul          . 

                                                
23

 De l’anglès Single Value Decomposition (SVD) [W7]. Els valors singulars són una forma de reduir 
formes quadràtiques a forma diagonal per mitjà de canvis de base ortonormals. 
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6.4. Eliminació d’outliers 

L’extracció de correspondències entre imatge està plena de valors atípics o outliers. Això 

comporta greus errors en l’estimació del moviment. Les possibles causes de l’aparició 

d’outliers són el soroll de la imatge, la difuminació de la imatge o directament els canvis de 

vista i il·luminació deguts al moviment del robot. Aquestes causes no les té en compte el 

model matemàtic del detector i el descriptor. Per exemple, la major part de les tècniques 

d’extracció de característiques assumeixen  canvis lineals d’iluminació, rotacions o canvis 

d’escala constants o distorsions afins. És per això que és important que aquests valors 

atípics siguin eliminats. 

La solució a aquest problema és basa en aprofitar-se de les restriccions geomètriques. El 

mètode utilitzat per a l’eliminació d’outliers és RANSAC. 

6.4.1. RANSAC24 

RANSAC [W8] és un estimador robust desenvolupat per Fischler and Bolles  l’any 1981 que 

es basa en anar agafant un conjunt de punts d’una base de dades, calcular el model a partir 

dels punts escollits i finalment estimar quants punts del conjunt complet estan dins d’una 

distancia llindar respecte al model. Aquest procés es repeteix fins obtenir un conjunt de 

punts gran que compleixi amb el model. 

La descripció del funcionament de l’algoritme RANSAC [W9] seria la següent: 

1. Es selecciona aleatòriament una mostra de s punts a partir d’una base de dades S i 

es calcula el model per aquest subconjunt. 

2. Es determina el conjunt de punts Si que estan dins d’una distancia llindar T del 

model. El conjunt Si defineix els “inliers” (observacions vàlides) del conjunt complet S. 

3. Si la mida de Si és més petita que un cert llindar N, es selecciona un nou subconjunt i 

es repeteixen els punts 1 i 2. 

4. Si la mida de Si és més gran que el llindar N, es recalcula el model utilitzant tots els 

seus punts i es finalitza l’algorisme. 

5. Després de K intents el subconjunt Si més gran es selecciona i el model es recalcula 

amb tots els punts del subconjunt Si.  

                                                
24

 De l’anglès RANdom SAmple Consensus. 
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A l’algorisme es defineixen tres variables llindars      . El paràmetre   depèn del tipus de 

model que s’està estimant, per exemple si el model és una recta, llavors el llindar es 

compara amb la distància d’un punt a la recta         . Per al paràmetre   s’acostuma a 

suposar un percentatge de punts que puguin ser outliers. Llavors,         , que 

representa el número de punts que es consideren inliers. 

El paràmetre K és més complex donat que pot incrementar considerablement el temps 

d’execució de l’algorisme. Per una banda no pot ser molt petit perquè la mostra final 

seleccionada podria no ser la més convincent, mentre que si és molt gran l’algorisme podria 

trigar massa temps. 

A la figura 9 podem observar un exemple dels resultats obtinguts amb RANSAC on a 

l’esquerra s’observa un conjunt de punts i a la dreta el mateix conjunt amb l’aplicació de 

l’algorisme RANSAC per l’ajust dels punts al model d’una recta. 

 

Figura 9 Exemple d'aplicació de l'algorisme RANSAC. En vermell s’observen els outliers i en blau els 
inliers obtinguts minimitzant l’error de reprojecció a la recta. 

Un exemple del pseudocodi d’una funció que realitza el procés RANSAC seria el següent: 
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                            ; 

         

                                                           

        

Al pseudocodi s’han fet servir diverses accions i funcions que es descriuen a continuació: 

                          Retorna un vector de S punts aleatoris del vector 

Dades. 

                         Retorna els paràmetres del model M trobats a partir 

del conjunt de punts S. 

                                          Afegeix el punt Dades[i] al vector 

conjunt_de_dades. 

                                      Calcula l’error comés al modelar el 

conjunt de punts Dades amb el model Possible_model. 
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6.4.2. RANSAC en l’obtenció de la transformació  

En el cas de l’ús de l’algorisme RANSAC per al càlcul de la trajectòria realitzada pel robot 

mòbil el model en el que es basa el procés és la pròpia transformació existent entre dos 

conjunts de punts tridimensionals extrets per triangulació a partir dels dos parells estèreo 

amb els que es treballa a cada iteració. 

El procés seguit és el següent: 

Primerament s’escullen de manera aleatòria un número concret de punts dels conjunts de 

punts triangulats. 

Un cop es disposa dels subconjunts de dades aleatòries es calcula la transformació existent 

entre els dos subconjunts per mitjà de les equacions 6.18 i 6.19 vistes a l’apartat 6.3.1 

        i que es mostren novament a continuació a les equacions 6.20 i 6.21: 

       ( 6.20 ) 

                                ( 6.21 ) 

On: 

      Conjunt dels   punts aleatoris extrets del núvol de punts de la imatge anterior. 

       Mitjana dels   punts. Sent la mitjana segons l’equació 6.22: 

   

 
 
 
 
 
 
            

  
            

  
            

   
 
 
 
 
 

 ( 6.22 ) 

    Conjunt dels   punts aleatoris extrets del núvol de punts de la imatge actual. 

       Mitjana dels   punts. 

Un cop s’obté la rotació    existent entre els dos conjunts de punts la translació es calcula 

segons l’equació 6.23 (equació 6.17 de l’apartat 6.3.1        ) 

               ( 6.23 ) 
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En el moment en el que ja s’ha obtingut la transformació, és a dir, la rotació i translació 

existents, el següent pas es estudiar l’error comés en el càlcul amb tot el conjunt de les 

dades: 

Per fer això es transforma el segon núvol de punts fent-lo coincidir amb el del parell estèreo 

a partir de la rotació i translació obtingudes segons l’equació 6.24: 

              ( 6.24 ) 

Ara es disposa de dos núvols de punts      i       que en cas ideal haurien de ser idèntics. 

Per estudiar l’error comés es calcula la distancia entre cada un dels punts pertanyents a un 

dels conjunts amb el seu corresponent a l’altre conjunt segons la es mostra a la figura 10: 

 

Figura 10 Distància entre cada un dels punts i els seus corresponents. 

El càlcul de la distancia entre dos punts en tres dimensions es mostra a l’equació 6.25: 

                              ( 6.25 ) 

Per tal de realitzar aquesta operació per a dos núvols de punts, s’ha procedit de la següent 

manera: 

S’ha calculat la diferència entre les dos matrius que conformen els dos núvols de punts 

segons l’equació 6.26: 

              ( 6.26 ) 

S’ha multiplicat la transposada de    per    obtenint-se així la matriu que es mostra a 

l’equació 6.27: 
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  ( 6.27 ) 

Com es pot observar a l’equació 6.27 la diagonal de la matriu és la distància al quadrat 

existent entre cada parell de punts. 

Finalment es compara cada element de la diagonal amb la distància llindar fixada i que 

serveix per decidir quin punt entra dins del model i quin és un outlier. En cas que l’element 

de la diagonal sigui més gran el punt corresponent és un outlier, mentre que si es menor el 

punt no te gaire error i per tant és un bon punt per l’estimació del model. 

Un cop s’han realitzat un número concret de proves del procés RANSAC es comprova amb 

quina prova s’han obtingut més inliers. Els paràmetres de la transformació que s’ha obtingut 

amb el conjunt amb més inliers es fan servir per provar ara amb tots els punts. És a dir, es 

busca un nou conjunt molt més gran d’inliers. Aquests formen el conjunt de punts final amb 

el qual es calcula finalment la transformació obtinguda que es dóna per vàlida. 
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7. Propagació de l’error de primer ordre 

A l’odometria visual, les transformacions individuals        es concatenen per obtenir la 

posició i orientació actual del robot   . Cadascuna d’aquestes transformacions té una 

incertesa i la incertesa de la posició i orientació del robot depèn de la incertesa de les 

anteriors transformacions. 

A la figura 11 es pot observar com evoluciona la incertesa de la posició i orientació de la 

càmera, on l’el·lipse continua negra fa referència a la incertesa de la posició i orientació 

prèvia     , mentre que l’el·lipse a ratlles grisa fa referència a la incertesa de la 

transformació       . 

 

Figura 11 Propagació de la incertesa. 

Cada posició i orientació    de la càmera i cada transformació        poden ser representats 

per un vector de sis elements que conté la posició         i la orientació (en angles d’Euler 

      25, obtenint-se així el vector   
                    . 

                                                
25

 Els angles d’Euler [W10] són tres coordenades angulars que serveixen per especificar la orientació 
d’un sistema de referència d’eixos ortogonals, normalment mòbil, respecte a un altre sistema de 
referència d’eixos ortogonals normalment fix. Els tres angles són coneguts com yaw    , pitch     i 
roll     o en català com guinyada, capcineig i balanceig. 
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Cadascun dels elements de la transformació       
              es podrien considerar com variables 

aleatòries. Si es repeteix el mateix desplaçament un alt número de vegades, s’obtindria 

gairebé la mateixa transformació       
             , però amb petits errors deguts a imprecisions de les 

càmeres, errors dels algorismes de visió per trobar les correspondències, errors en el 

còmput de les coordenades 3D d’un punt, o errors en el còmput de l’enregistrament dels 

núvols de punts.  

Així doncs, la funció de distribució de probabilitat de       
               pot estar parametritzada amb 

mitja        i covariància        .  Aquesta matriu de covariància té dimensió    . 

D’aquesta manera, la posició i orientació   
      es representa com   

            
                 

              , es a 

dir, en funció de la posició i orientació prèvia     
           i la transformació entre     

           i   
     . La matriu 

de covariància de   
      és una matriu       resultat de la composició de les covariàncies      

i        (covariància de la posició i orientació anterior i covariància de la transformació 

respectivament). 

La covariància de   
      pot ser calculada per mitjà de l’ús de la llei de propagació de l’error 

[A24] que utilitza una aproximació de Taylor de primer ordre segons l’equació 7.1: 

     
     

       
                                        

                                                    
  ( 7.1 ) 

On                  i                        són les derivades parcials de   respecte     
           i       

             . 

Com es pot observar a l’equació d’obtenció de la covariància   , la incertesa de la posició i 

orientació de la càmera es troba sempre en creixement amb la successiva concatenació de 

les diferents transformacions. Per això és important aconseguir unes incerteses de les 

diferents transformacions ben petites per tal de reduir al màxim possible la deriva del robot. 

Durant el desenvolupament de l’algorisme hi ha dos processos que comporten errors. El 

primer és el càlcul dels punts tridimensionals a partir dels punts en les imatges, mentre que 

el segon procés és el càlcul de la transformació, és a dir, la translació i la rotació a partir dels 

núvols de punts 3D obtinguts. 

Per tal d’obtenir la propagació final de l’error és necessari obtenir la incertesa d’ambdós 

processos. 
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7.1. La propagació de l’error en l’obtenció dels punts 3D 

7.1.1. Definició de les variables: 

           coordenades del centre de projecció del pla de la imatge de la càmera esquerra. 

           coordenades del centre de projecció del pla de la imatge de la càmera dreta. 

           coordenades de la distància focal de la càmera esquerra. 

           coordenades de la distància focal de la càmera dreta. 

       coordenades del punt a la imatge esquerra.  

       coordenades del punt a la imatge dreta. 

   
 
 
 
   Coordenades del punt en 3D. 

    

              

              

              

    

  Matriu de transformació existent entre les càmeres. 

7.1.2. Procés d’obtenció de l’error 

L’objectiu és obtenir la covariància del punt en 3D a partir de la covariància dels punts a les 

imatges, és a dir, seguint el procés explicat a l’apartat anterior, el càlcul seria el mostrat a 

l’equació 7.2: 

                    
   ( 7.2 ) 

Sent        la covariància del punt en 3D,             
 la covariància dels punts a les imatges i 

  la jacobiana de                         

El problema sorgeix (com es demostra a continuació), a l’hora de obtenir la jacobiana. Donat 

que la funció és implícita, l’obtenció de la jacobiana no es trivial. 

Teorema de la funció implícita [W11]: Sigui   una funció amb derivades parcials continues 

a una regió      i sigui         un punt interior a   tal que            i  
  

  
 
       

  . 
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Llavors existeix un interval  , centrat al punt   , i una única funció               , 

derivable amb derivada continua a   tal que         , que és solució de l’equació 

        , és a dir, es verifica que             per a tot    . A més, la derivada de la 

funció   ve donada per 
  

  
   

  

  
 

  
 

  

  
  per a cada punt      

En aquest cas           i                , per tant la jacobiana es pot obtenir fent el 

càlcul mostrat a l’Equació 7.3: 

  

  
   

  

  
 

  

 
  

  
  ( 7.3 ) 

I únicament farà falta obtenir la funció        per poder calcular-la. 

Per tal d’obtenir la funció        es segueix el procediment explicat a l’apartat 6.2.2. La 

triangulació, d’on s’obté l’equació 6.12 (sistema sobredeterminat amb les quatre equacions 

que aporten ambdues càmeres) a partir de la qual es realitza la minimització de l’error 

segons l’equació 7.4. 

                                    ( 7.4 ) 

Aquesta funció és la funció cost        que depèn de les coordenades dels punts a les 

imatges                 i dels punts en 3D          , els quals, a l’hora depenen d’ , 

quedant el cost                 . 

El cost resultant té un mínim local. Per tal d’obtenir aquest mínim es calcula la primera 

derivada de la funció cost respecte   segons l’equació 7.5: 

   

  
 
 

              (7.5 ) 

Aquesta funció resultant és la funció        que es buscava ja que, com es pot comprovar, 

està en concordança amb el teorema de la funció implícita. Per tant, sabent que        
  

  
 

i a partir de l’expressió resultant del teorema 
  

  
   

  

  
 

  
 

  

  
 , s’obté l’equació 7.6: 

  

  
   

   

    

  

 
   

    
  ( 7.6 ) 

Càlcul que, ara ja sí, és possible realitzar atès que la funció   és una funció coneguda. 
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Per tant, sabent que la jacobiana    es pot trobar segons l’equació 7.6. La covariància dels 

punts 3D esdevé del càlcul expressat en l’equació 7.7 (El desenvolupament de l’equació es 

pot trobar a l’Annex B de la memòria, apartat 2.1.1). 

         
   

    

  

 
   

    
             

   
   

    

  

 
   

    
  

 

 ( 7.7 ) 

Amb l’obtenció de la covariància dels punts 3D es pot passar a obtenir la covariància 

resultant en el còmput de la matriu de transformació.  

7.2. La propagació de l’error en l’obtenció de la transformació 

7.2.1. Definició de les variables 

    

  

  

  

   Punt 3D vist des de l’estat 1 del robot. 

    

  

  

  

   Punt 3D vist des de l’estat 2 del robot. 

       ginyada, capcineig, balanceig angles d’Euler referents al gir al voltant dels eixos 

            respectivament. 

                   sinus i cosinus dels angles d’Euler. 

   

                          
                          
           

   Rotació expressada en angles d’Euler 

   
  

  

  

  Translació. 

7.2.2. Procés d’obtenció de l’error 

L’objectiu és obtenir la covariància de la transformació entre dos estats del robot a partir de 

la covariància dels punts en 3D vistos des de ambdós estats. Novament, seguint el procés 

explicat a l’apartat 7. Propagació de l’error de primer ordre, el càlcul seria el presentat a 

l’equació 7.8: 
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   ( 7.8 ) 

Sent     la covariància de la transformació,       
 la covariància dels punts 3D vistos des 

d’ambdós estats i   la jacobiana de              

Novament, el problema sorgeix a l’hora d’obtenir la jacobiana, atès que la funció és implícita. 

Per tant s’ha de tornar a obtenir la funció       , sent           i           

        . 

En aquest cas, la funció cost que permet obtenir        resulta més senzilla de trobar. 

Sabent que en el cas òptim la relació entre una posició del sistema de càmeres i la posterior 

posició és la presentada a l’equació 7.9 (Prenent l’estat 1 com l’estat de referència): 

         ( 7.9 ) 

La funció cost en aquest cas és la següent (El desenvolupament de l’equació 7.9 es pot 

trobar a l’Annex B de la memòria, apartat 2.1.2): 

                  ( 7.10 ) 

El cost que s’obté desenvolupant l’equació 7.10 té un mínim local que es pot obtenir a partir 

del càlcul 
  

  
, (equació 7.11) i sabent que                      , és a dir, que la 

transformació depèn de sis paràmetres, la translació en les tres direccions de l’espai i els 

tres angles d’Euler, s’obté finalment la següent matriu de derivades parcials: 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

  

   

  

   

  

  
  

  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 7.11 ) 

El desenvolupament de la qual es pot trobar a l’Annex B de la memòria. 



Desenvolupament d’un mètode d’odometria visual per a un robot mòbil en entorns exteriors  Pàg. 53  

 

Aquesta funció resultant és la funció        que és buscava ja que, com es pot comprovar, 

està en concordança amb el teorema de la funció implícita. Per tant, sabent que        
  

  
 

i a partir de l’expressió resultant del teorema 
  

  
   

  

  
 

  
 

  

  
 , s’obté l’equació 7.12: 

  

  
   

   

    

  

 
   

    
  ( 7.12 ) 

Càlcul que, ara ja sí, és possible realitzar doncs la funció   és una funció coneguda. 

Per tant, sabent que la jacobiana es pot trobar segons l’equació 7.12 .La covariància de la 

transformació esdevé de l’equació 7.13 (El desenvolupament de l’equació es pot trobar a 

l’Annex B de la memòria, apartat 2.1.2). 

      
   

    

  

 
   

    
       

   
   

    

  

 
   

    
  

 

 ( 7.13 ) 

Amb l’obtenció de l’error en el càlcul de la transformació    es pot passar a obtenir l’error 

total del procés. 

7.3. La propagació final de l’error 

7.3.1. Definició de les variables 

    Posició i orientació actual del robot. 

      Posició i orientació prèvia del robot. 

       
        

  
   transformació acumulada fins a la posició i orientació      del 

robot. 

    
  
  

   última transformació realitzada pel robot. 

                   sinus dels angles d’Euler referents a la posició i orientació prèvia. 

                   cosinus dels angles d’Euler referents a la posició i orientació prèvia. 
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7.3.2. Procés d’obtenció de l’error 

Com s’explica a l’apartat 7. Propagació de l’error de primer ordre, la covariància de    

(actual posició i orientació del robot) pot ser calculada mitjançant la llei de propagació de 

l’error que utilitza una aproximació de Taylor de primer ordre tal i com mostra l’equació 7.14: 

   
   

     
 

    
           

  
         

  ( 7.14 ) 

Amb la covariància de la posició i orientació prèvia      
 ja coneguda i el procés d’obtenció 

de la covariància de la transformació actual     explicat anteriorment, per tal de calcular la 

covariància de    únicament es requereix obtenir les jacobianes    i   . 

Tal com s’ha explicat a l’apartat 7,    pot ser representat com un vector de sis elements, els 

tres primers referents a la translació a l’espai i els tres últims referents a la rotació. 

Sabent que    estarà format per la posició i orientació prèvia composada amb la translació 

actual tal i com mostra l’equació 7.15: 

            
        

  
  

  
  

  ( 7.15 ) 

S’obté que    pot ser representat pel vector de l’equació 7.16: 

    
          

     
  

 
 
 
 
 
 
               
               
               

          
          
           

 
 
 
 
 

 ( 7.16 ) 

Sent            un vector de tres elements que representa la translació i sent       un 

vector de tres elements que representa la rotació. 

Així doncs la jacobiana    representa la derivada de    respecte      mentre que la 

jacobiana    representa la derivada de    respecte   , donant com a resultats dos matrius 

    (Equacions 7.17 i 7.18): 

    
   

       

   

       

   

       

   

       

   

       

   

       
  ( 7.17 ) 
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  ( 7.18 ) 

El desenvolupament d’ambdues equacions (7.17 i 7.18) es pot trobar a l’Annex B de la 

memòria (apartat 2.1.3) 

Finalment, un cop obtingudes les jacobianes    i   , per mitjà de l’equació 7.14 definida 

inicialment s’obtindria l’error total que es comet durant tot el procés. Com es pot observar, 

aquest valor creix a cada iteració i per tant convé que l’error produït en l’obtenció dels punts 

3D i la obtenció de la transformació sigui mínim per tal de que aquest no es dispari en el 

moment en que s’estimin trajectòries molt llargues. 
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8. L’algorisme 

Un cop definits tots els aspectes necessaris per al desenvolupament d’un mètode 

d’odometria visual ja és possible definir l’algorisme que s’integrarà al robot per mitjà de 

programari intermediari i permetrà estimar la trajectòria i l’error comés (objectius principals 

del projecte). 

Inicialment s’ha desenvolupat l’algorisme en llenguatge de programació MATLAB a partir 

d’un algorisme donat que servia de referència i permetia assentar els coneixements adquirits 

en l’estudi de tot el que envolta un procés d’odometria visual. 

Posteriorment s’ha desenvolupat l’algorisme en llenguatge de programació C++ per mitjà de 

l’ús de la llibreria d’accés lliure OpenCV26. És aquesta última versió en llenguatge de 

programació C++ la que s’integra al robot per mitjà del programari intermediari ROS27. 

Atès que la metodologia emprada en el desenvolupament de l’algorisme és la mateixa en 

ambdós codis, tant en MATLAB com en C++, i només es troben diferències en aspectes 

propis de cada llenguatge de programació, la definició de l’algorisme és única i només es 

comentaran les petites diferències que puguin haver-hi a causa de l’ús de llibreries diferents 

per al tractament de les imatges. 

A la figura 12 hi ha representat un diagrama de flux de l’algorisme desenvolupat en ambdós 

llenguatges. Els algorismes complets es poden trobar a l’Annex A de la memòria. 

A l’hora de definir l’algorisme es seguiran els següents passos: 

 Primerament es descriuran les principals variables que s’utilitzaran a l’algorisme. 

 En segon terme es descriurà tot el que té a veure amb el tractament de les imatges 

(detecció de punts d’interès, descriptors dels punts d’interès i procés de matching). 

 A continuació es definirà el procés de triangulació. 

 Posteriorment es descriurà tot el procés de filtració d’outliers. 

 Finalment es descriurà la metodologia emprada per a l’obtenció de la transformació 

relativa i acumulada així com el càlcul de l’error comés. 

                                                
26

 De l’anglès Open Computer Vision. Llibreria lliure que conté més de 500 funcions que abasten 
àrees com reconeixement d’objectes, calibració de càmeres o visió estèreo.  
27

 De l’anglès Robot Operating System (Sistema operatiu per robots). És un software per al 
desenvolupament especialitzat de sistemes operatius per robots. Veure apartat 8.6. Integració de 
l’algorisme a ROS. 
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Figura 12 Diagrama de flux de l'algorisme. 
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8.1. La definició de les variables 

Inicialment, i previ a qualsevol procés definit a l’algorisme, es declaren i s’inicialitzen les 

variables que s’utilitzaran. A continuació a la taula 2 es presenten les més importants: 

Variables Tipologia Inicialització 

              
              

Matrius de reals Matrius buides 

                    Vectors de punts d’interès28 Vectors buits 

                        Matrius de reals Matrius buides 

                        
Vectors de 

correspondències29 
Vectors buits 

                      Matrius de reals 
Valors de calibració de les 

càmeres 

                  
                  

Matrius de reals Matrius buides 

      Enter Distància llindar escollida 

   Matriu de reals Matriu 4x4 de zeros 

      Matriu de reals Matriu 1x3 de zeros 

  Matriu de reals Matriu 4x4 identitat 

     Matriu de reals Matriu 6x6 de zeros 

Taula 2 Definició de les variables i inicialització. 

Les quatre primeres variables (                              ) permeten guardar les 

quatre imatges amb les que es treballa a cada iteració de l’algorisme, les dues imatges 

actuals de les càmeres esquerra i dreta (                respectivament) i les dues 

anteriors (                . 

Les variables                       permeten guardar els punts d’interès obtinguts en el 

procés de detecció, per tant són vectors de   posicions, sent   el número de punts d’interès 

detectats, on a cada posició hi ha emmagatzemat la posició   i   del píxel que correspon al 

punt d’interès.  

Les variables                           son les que permeten emmagatzemar els 

descriptors dels punts d’interès detectats, per tant, cada variable és una matriu de   fileres, 

                                                
28

 El tipus keypoint (punt d’interés) és una classe que ve definida a la llibreria lliure d’OpenCV 

utilitzada per el desenvolupament de l’algorisme.   
29

 El tipus match (correspondència) és una classe que ve definida a la llibreria lliure d’OpenCV 
utilitzada per el desenvolupament de l’algorisme. 
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en funció del número de punts d’interès detectats, és a dir, en funció del número de fileres 

de la variable    corresponent (les fileres de      definiran les fileres de      ) i   

columnes en funció del número de característiques que defineix el descriptor. 

Les variables                           permeten emmagatzemar les correspondències 

entre les imatges 1 i 2 (primer parell estèreo) i les imatges 3 i 4 (segon parell estèreo). 

Aquestes variables són vectors de   posicions, sent   el número de correspondències 

trobades, on a cada posició hi ha guardat el punt d’interès de la primera imatge (1 o 3 en 

aquest cas) i el seu punt d’interès corresponent a la segona imatge (2 o 4 en aquest cas).  

Un exemple per entendre aquestes variables es mostra per mitjà de la figura 13 i l’equació 

7.1. Suposant que a la figura 13 la imatge de l’esquerra representa la imatge 1 i la imatge de 

la dreta representa la imatge 2, suposant l’origen de coordenades la cantonada inferior 

esquerra per cada imatge i finalment suposant que les imatges són de dimensions 1280x960 

píxels, durant el procés de detecció, a la posició   (segons l’equació 8.1) del vector de punts 

d’interès      s’ha assignat el punt d’interès que correspon a les coordenades       

               , mentre que a la posició   del vector de punts d’interès      s’ha assignat el 

punt d’interès que correspon a les coordenades                      . Finalment durant el 

procés de matching, a la posició   del vector             s’ha assignat la correspondència 

entre els punt d’interès         i        . 

 

Figura 13  Matching entre dos punts d’interès. 

                                 ( 8.1 ) 
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Les variables                          corresponen a les matrius de projecció de la càmera 

esquerra i dreta respectivament Aquestes matrius són de dimensió     segons es pot 

observar a les equacions 6.2 i 6.3 de l’apartat 6.2.2. La triangulació. Per disposar de les 

matrius de projecció es necessari conèixer primerament els paràmetres intrínsecs de les 

càmeres, els quals es poden extreure a partir d’un procés de calibració (no es realitza en 

aquest projecte). A partir dels paràmetres intrínsecs es pot obtenir la matriu de calibració de 

cada càmera i coneixent també la transformació relativa entre ambdues càmeres, s’obtenen 

les matrius de projecció. 

Les variables                   i                   permeten guardar els punts en 3D un 

cop triangulats a partir dels punts d’interès que conformen les correspondències 

emmagatzemades a les variables             i             respectivament. Per tant són 

matrius de tres fileres, corresponents a les posicions       del punt tridimensional, i   

columnes, on   fa referència al número de punts 3D obtinguts, o dit d’una altra manera, al 

número de correspondències trobades. 

La variable      30 permet indicar la distància a partir de la qual volem descartar els punts 

tridimensionals trobats, atès que, conforme la distància entre un punt en concret i la càmera 

creix, el punt es veu cada cop més borrós, fet que provoca tenir uns errors més grans a 

l’hora de calcular exactament on es troba el punt i com a conseqüència un error  més gran 

en el càlcul final de la trajectòria. A l’algorisme s’ha treball en mil·límetres i per tant la 

variable és una variable entera que especifica la distància llindar en mil·límetres. 

Finalment les variables                 permeten guardar els resultats de la transformació 

relativa entre dues posicions, la posició actual del robot, la transformació acumulada durant 

tota la trajectòria i la matriu de covariàncies de la transformació respectivament. 

8.2. El tractament de les imatges 

Un cop declarades i inicialitzades les variables es comença el tractament de les imatges. 

Primerament, tal i com s’especifica a la figura 12, es llegeix les dues primeres imatges, és a 

dir, el primer parell estèreo que defineix la posició inicial del robot. La funció que permet 

llegir una imatge ve donada per la llibreria d’OpenCV i és la mostrada a continuació aplicada 

a la lectura de la primera imatge. 

                                                
30

 De l’anglès distance threshold, distància llindar. 
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On el primer argument és la imatge mateixa a llegir i el segon argument permet definir 

paràmetres de la imatge. En aquest cas el segon argument transforma la imatge a escala de 

grisos, la qual cosa agilitza el procés atès que en escala de grisos la imatge ocupa menys y 

gairebé no afecta a la detecció de punts d’interès posterior. 

Just després de llegir el primer parell estèreo, s’entra en un procés iteratiu que finalitza un 

cop s’han llegit totes les imatges, és a dir, quan s’ha acabat el recorregut realitzat pel robot. 

A cada iteració es llegeix un nou parell estèreo d’imatges, es realitza tot el procés d’obtenció 

de la transformació i l’error i finalment s’assigna a les dues primeres imatges el nou parell 

estèreo llegit. Un cop fet això s’inicia una nova iteració. A continuació es mostra el procés: 

                                                    

                                                    

                                          

                                                           

                                                              

                                                  

                

                

      

Després de que s’hagin llegit quatre imatges es realitzen les accions següents: 

8.2.1. Detecció de punts d’interès 

                                                                                

Aquesta acció permet detectar els punts d’interès de les quatre imatges, per això és 

necessari que tingui com arguments les quatre imatges i les quatre variables que permetran 

emmagatzemar els punts d’interès detectats. També té com a argument d’entrada la variable 

minhessian que permet ajustar la quantitat de punts a detectar. 

Per tal de detectar els punts d’interès s’inicialitza el detector, a partir dels procediments 

definits per la llibreria OpenCV, especificant el número de punts a detectar (variable 

minhessian): 
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                                         31 

I posteriorment es detecten els punts d’interès per a cada imatge a partir de la següent 

funció d’OpenCV: 

                              

A la figura 14 es pot veure un exemple de la detecció de punts d’interès d’una imatge. 

 

Figura 14 Detecció de punts d’interès [W12]. 

8.2.2. Extracció dels descriptors 

                                                                             

                    

Aquesta acció permet obtenir els descriptors dels punts d’interès obtinguts per a cada 

imatge. Pe tant, com arguments requereix de les quatre imatges, les quatre variables que 

emmagatzemen els punts d’interès i les quatre variables que contindran els descriptors. 

Al igual que l’acció anterior, primerament s’inicialitza el descriptor de la següent manera: 

                                 32 

                                                
31

 Com s’ha definit a l’apartat 6.3.2. El detector, el detector utilitzat és el detector SURF. 
32

 Com s’ha definit a l’apartat 6.3.3. El descriptor, el descriptor utilitzat és el descriptor SURF. Aquest 
descriptor extrau 128 característiques per cada punt d’interés. 
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I a continuació s’extreuen els descriptors per a tots els punts d’interès detectats de cada 

imatge segons la funció: 

                                      

8.2.3. Cerca de correspondències 

                                                           

Aquesta acció permet realitzar el procés de matching o cerca de correspondències, per tal 

de realitzar aquest procés únicament  es necessiten els descriptors de cada imatge i les 

variables on es guardaran les correspondències. 

En el procés de matching es compara cada descriptor d’una imatge amb tots els descriptors 

d’una altra imatge. En el cas de trobar un descriptor suficientment semblant y únic, és a dir, 

que no hi hagi dos o més suficientment semblants atès que això podria comportar un error 

en l’elecció del punt corresponent, s’enllaça amb el punt d’interès que descriu formant un 

match  o correspondència entre el punt inicial i aquest. 

 

Figura 15 Exemple d’un matching erroni 

Un exemple del que podria passar si el procés de matching no busqués descriptors 

semblants i únics seria el cas de la figura 15. A la imatge de l’esquerra es pot apreciar un 

punt d’interès (just sota l’arbre de més a l’esquerra) al que se li està buscant la seva 

correspondència. A partir de l’anàlisi de comparació del seu descriptors amb tots els 

descriptors de la imatge de la dreta, es troben dos descriptors suficientment semblants, el 

del punt d’interès realment corresponent (color verd) i el d’un altre punt d’interès erroni (color 

vermell). Degut al criteri d’exclusivitat finalment al punt d’interès inicial de la imatge de 



Desenvolupament d’un mètode d’odometria visual per a un robot mòbil en entorns exteriors  Pàg. 65  

 

l’esquerra no se li assignaria cap punt d’interès i quedaria descartat. En el cas que 

s’acceptés a l’hora de realitzar el procés de triangulació es produiria un gran error afectant al 

càlcul de la trajectòria final. 

Per tal de realitzar el matching primerament s’inicialitza el matcher de la següent manera: 

                          

Un cop inicialitzat es realitza el matching segons es mostra a la figura 16: 

 

Figura 16 Procés de matching entre les imatges 

És a dir, no només es realitza el matching entre les imatges 1 i 2 i les imatges 3 i 4, sinó 

també entre les imatges 1 i 3 i les imatges 3 i 4. Això permet eliminar més correspondències 

errònies i ser més precisos durant la filtració d’aquestes. 

Per obtenir les correspondències es fa ús de la següent funció: 

                                        

Que realitza el procés de semblança entre els descriptors de dues imatges i afegeix les 

correspondències trobades al vector de correspondències. 

Un cop obtingudes les correspondències dels quatre processos realitzats segons la figura 

16, es procedeix a realitzar una primera filtració d’aquestes. 

Atès que els quatre processos realitzats són independents entre ells, a cada un s’hauran 

trobat resultats diferents, sent el número de correspondències i les pròpies 

correspondències obtingudes diferents. L’objectiu es disposar entre les imatges 1 i 2 i les 

imatges 3 i 4 exactament del mateix número de correspondències i que aquestes 

correspondències siguin idèntiques. És a dir, que el punt d’interès a la imatge 1 que s’ha 
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trobat a la imatge 2, també s’hagi trobat a la imatge 3 i a la imatge 4 i, a la vegada, també 

s’hagi trobat entre les imatges 3 i 4. 

Un exemple explicatiu del que es vol, es pot veure a la figura 17. En aquesta figura es pot 

observar un punt d’interès a la imatge 1 el qual, mitjançant el procés de matching entre les 

imatges 1 i 2 s’ha trobat a la imatge 2, mitjançant el procés de matching entre les imatges 1 i 

3 s’ha trobat a la imatge 3 i mitjançant el procés de matching entre les imatges 1 i 4 s’ha 

trobat a la imatge 4.  Però per contra, durant el procés de matching realitzat entre les 

imatges 3 i 4, per al punt d’interès de la imatge 3 que equival al mateix punt trobat en els 

altres tres processos de matching no s’ha trobat el mateix punt corresponent a la imatge 4 

(punt de color vermell). 

 

Figura 17 Exemple del procés de filtració de les correspondències 

En aquest cas el procés de filtració eliminaria aquesta correspondència tant de la variable 

            com de la variable             atès que no són correspondències equivalents. 

Una opció que podria passar és que directament en el procés de matching entre les imatges 

3 i 4 no es trobés una correspondència per al punt trobat amb els altres tres processos. En 

aquest cas també s’eliminaria la correspondència. 

El pseudocodi del procés de filtració es mostra a la pàgina següent. 

El tipus match definit per la llibreria d’OpenCV disposa de les funcions          i          

que retornen l’índex de la correspondència a la imatge de referència (en aquest cas la 
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imatge de l’esquerra) i l’índex de la correspondència a la segona imatge respectivament. A 

la figura 18 es mostra gràficament el que es vol aconseguir amb el pseudocodi. És a dir 

trobar el mateix punt d’interès (    ) referent a la imatge 1 en les variables            , 

            i            , que el seu punt corresponent a la imatge 3 (    ) tingui un punt 

corresponent a la imatge 4 (    ) i que aquest sigui el punt corresponent a (    ) en la 

variable             . En aquest cas el punt d’interès es acceptat i inclòs dins la variable de 

matches correctes. 

 

Figura 18 Representació gràfica del procés realitzat pel pseudocodi 

Procés de filtració de les correspondències: 
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8.3. El procés de triangulació 

Un cop acabat el procés de cerca de correspondències i filtració d’aquestes ja es disposa de 

la informació necessària com per extreure els punts tridimensionals.  

El mètode mitjançant el qual s’obté la informació tridimensional s’explica a l’apartat 6.2.2. la 

triangulació. L’acció realitzada per dur a terme el procés de triangulació és la següent 

(aplicada al procés de triangulació del primer parell estèreo): 

                                                                     

On les variables necessàries són les matrius de projecció d’ambdues càmeres, els punts 

d’interès detectats i filtrats (un cop s’han trobat les correspondències i s’han filtrat, els punts 

d’interès dels quals no s’han trobat finalment correspondències són eliminats) i la variable de 

sortida                   que tal com s’explica a l’apartat 8.1. La definició de les variables, 

és on s’emmagatzemaran els punts triangulats. 
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8.4. La filtració d’outliers 

Un cop s’obtenen els punts 3D tant per el parell estèreo que formen les imatges 1 i 2 i el 

parell estèreo que formen les imatges 3 i 4, es realitza un nou procés de filtració. 

Aquest nou procés de filtració consta de dues etapes: 

 Eliminació dels punts 3D que superen una certa distància llindar en la direcció 

d’avançament del robot, és a dir, que superen una profunditat. 

 Eliminació dels outliers restants per mitjà del mètode RANSAC. 

8.4.1. Filtració segons la distància llindar 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat 8.1. La definició de les variables, Un cop trobats els punts 

3D és necessari fer una filtració segons la profunditat a la que es troben degut a que si la 

distància és molt gran, la possibilitat d’estar cometent un error en la localització del punt 

creix i per tant l’error en el còmput final de la trajectòria també.  

Un exemple d’aquest problema es pot veure a la figura 19. Els punts d’interès corresponents 

es troben al cel de la imatge, per tant a l’hora de triangular la profunditat resultant del punt 

serà molt gran, però quina és la profunditat real? En aquest cas l’error que es pot estar 

cometen pot ser molt gran, atès que la diferència entre la distància real i la obtinguda pot ser 

de l’ordre de kilòmetres. 

 

Figura 19 Exemple de punts corresponents llunyans amb possible error de còmput de la profunditat en 
l’obtenció del punt 3D 

Per tant el primer pas en el procés de filtració dels punts tridimensionals és eliminar aquells 

punts que superen una certa distància llindar en la direcció del moviment del robot, és a dir, 
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en la profunditat. En funció de l’escena aquesta distància llindar fixada pot variar. Per 

exemple si la part davantera de l’escena es rica en detalls que poden permetre obtenir molts 

punts d’interès, no es requereix una distància llindar molt gran i aquesta pot ser de l’ordre de 

cinc metres. Per contra si la part davantera no es gaire rica en detalls, la distància llindar 

s’haurà d’ampliar per tal d’abastir punts d’interès més llunyans, tot i que això pugui 

comportar cometre errors més grans. 

Tot i així, Cometre aquests errors quan l’escena es pobre en detalls és inevitable, no s’ha 

d’oblidar que el càlcul de la trajectòria per mitjà d’un procés d’odometria visual es basa en 

les imatges captades i per tant si aquestes imatges per exemple estan enfocades a una 

paret totalment llisa y d’un sol color, el procés esdevé impossible de realitzar. Es 

indispensable disposar d’imatges amb detalls i textura. 

L ‘acció que permet filtrar els punts tridimensionals segons la distància llindar és la següent: 

                                                  

On els arguments són els punts 3D obtinguts en el procés de triangulació per als dos parells 

estèreo i la distància llindar fixada. 

Recordant la definició de les variables                   i                  , aquestes són 

matrius de 3 fileres corresponents a les posicions         del punt 3D i   columnes en funció 

dels punts 3D obtinguts. Per tant, per tal d’eliminar els punts que superen la distància llindar 

únicament s’ha d’estudiar per les   columnes si la tercera filera (l’eix   és la direcció del 

moviment del robot) supera o no aquesta distància, en cas que sí s’elimina el punt. També 

s’estudia si aquesta tercera filera té un valor més petit que zero. En aquest cas el punt 

també s’hauria d’eliminar atès que un valor negatiu és un valor erroni ja que el zero 

correspon a la posició de les càmeres i per tant un valor negatiu correspondria a punts per 

darrera de les càmeres. 

8.4.2. Eliminació d’outliers amb RANSAC 

Tal com s’explica a l’apartat 6.4. Eliminació d’outliers, el model matemàtic del detector i el 

descriptor no té en compte certs aspectes de les imatges, com el soroll, la difuminació o 

possibles canvis d’iluminació d’aquestes que poden comportar greus errors, és per això que 

és necessari fer un últim procés de filtració per mitjà del mètode RANSAC per tal d’extreure 

els possibles punts erronis afectats per aquests aspectes esmentats. 
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En aquest cas, el model en el que es basarà el procés de RANSAC serà la pròpia 

transformació existent entre els dos conjunts de punts tridimensionals extrets per 

triangulació a partir dels dos parells estèreo amb els que es treballa a cada iteració (tal i com 

s’explica a l’apartat 6.4.2 RANSAC en l’obtenció de la transformació). 

L’acció amb la qual es realitza el procés de RANSAC és la següent: 

                                            

Les variables necessàries per tal de realitzar el mètode RANSAC únicament són les dues 

que contenen els punts 3D extrets i filtrats dels dos parells estèreo. Dins l’acció, per tal de 

realitzar l’algorisme RANSAC, es defineixen les següents variables: 

        Número de proves a realitzar. S’ha estimat un valor de 50 proves atès que a partir 

de 50 els resultats han estat idèntics i només s’ha aconseguit allargar el temps de còmput de 

l’algorisme. 

         Número de punts que compondran el subconjunt amb el que es calcularà el 

model. S’ha estimat un valor de 10 punts. Agafant més punts es provoca que es difumini el 

possible error. 

      Atès que el model a estudiar és la transformació existent entre dos núvols de  punts, 

s’ha escollit com a paràmetre per estudiar l’error comés la distància entre el núvol de punts 

predit a partir de la transformació extreta del procés RANSAC i el núvol de punts original. En 

el cas ideal els dos núvols de punts haurien de ser idèntics. S’ha estimat per aquesta 

variable un valor de           . Com que s’està treballant amb un núvol de punts és obvi 

que la transformació obtinguda que ha de valer per tots els punts no serà ideal, en el cas 

d’escollir un valor de la distància molt petit es corre el risc de que entrin molt pocs punts al 

conjunt d’inliers i per contra, si la distància és molt gran es corre el risc de que entrin molts 

punts. 

8.5. L’obtenció de la transformació i l’error comés 

Un cop s’ha acabat amb el procés de filtració, les variables                   i 

                  estan formades pels punts que han esdevingut inliers un cop realitzat el 

procés de RANSAC. 
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Finalment i per acabar el mètode d’odometria visual només queda extreure la transformació 

relativa entre els dos conjunts de punts i la transformació acumulada durant tota la trajectòria 

realitzada pel robot. Per tal d’obtenir la transformació es realitza l’acció següent: 

                                                   

On les variables són els punts tridimensionals ja filtrats, i la matrius de transformació a 

omplir. 

El procés realitzat per al càlcul de la transformació en aquesta acció és el que s’explica a 

l’apartat 6.3.1         per mitjà de les equacions 6.17, 6.18 i 6.19, sent en aquest cas 

les variables: 

                        

       Mitjana dels punts de la variable                  . 

                      

       Mitjana dels punts de la variable                  . 

Un cop obtinguda la transformació relativa només queda aplicar-la a cada iteració a la 

transformació acumulada dels moviments realitzats anteriorment. 

Sent   la transformació acumulada i    la transformació relativa, la transformació 

acumulada s’obté segons l’equació 8.2: 

       ( 8.2 ) 

Per tal d’obtenir la posició actual del robot, a cada iteració s’obté segons l’equació 8.3: 

               ( 8.3 ) 

És a dir, la posició actual és igual a l’anterior però aplicant-li la transformació relativa existent 

en la iteració actual. 

Pel que fa a l’obtenció de l’error, l’explicació del procés es pot trobar a l’apartat 7. 

Propagació de l’error de primer ordre. 
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Les accions realitzades per a l’obtenció de l’error són dos, una per a l’obtenció de l’error 

comés en el procés de triangulació (aplicada a l’error comés en la triangulació dels punts 

corresponents a els imatges 1 i 2): 

                                                                         

On                                       corresponen als valors intrínsecs de les 

càmeres, les distàncies focals i els centres de projecció de la càmera esquerra i dreta 

respectivament.            correspon a la transformació existent entre les dues càmeres. 

            són els conjunts de punts d’interès d’ambdues imatges i     correspon a la 

matriu de covariàncies estèreo a omplir. 

Els càlculs realitzats per aquesta acció s’expliquen a l’apartat 7.1. La propagació de l’error 

en l’obtenció dels punts 3D. 

La segona acció permet obtenir l’error comés en el càlcul de la transformació relativa i és la 

següent: 

                                                                     

On         és el número de punts 3D acceptats finalment per calcular la transformació,       

són la rotació i la transformació respectivament,           són les matrius de covariàncies 

estèreo extretes amb l’acció anterior per als dos parell estèreo,                   i 

                  són els conjunts d’inliers i     la matriu de covariàncies a omplir. 

Els càlculs realitzats per aquesta acció s’expliquen a l’apartat 7.2. La propagació de l’error 

en l’obtenció de la transformació. 

Finalment per tal d’aconseguir l’error total comés, és a dir, l’error acumulat és necessari 

obtenir les jacobianes que es mostren a les equacions 7.22 i 7.23 de l’apartat 8.3. La 

propagació final de l’error. L’acció que permet la seva obtenció és la següent: 

                   

On         són la rotació, la translació i la transformació acumulada respectivament i         

són les jacobianes a omplir.  

Amb l’obtenció de la transformació i l’error total comés s’acaba l’algorisme i ja només es 

necessari per mitjà del programari intermediari ROS incorporar-lo al robot.   
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8.6. Integració de l’algorisme a ROS 

L’últim pas previ a extreure resultats experimentals és l’adaptació del codi desenvolupat al 

programari intermediari ROS per tal de poder integrar-lo al robot. 

ROS [W13]  és un software per al desenvolupament especialitzat de sistemes operatius per 

robots. Per tal d’entendre el seu funcionament és necessari definir els següents conceptes 

referits a aquest programari: 

 Node: És un executable que utilitza ROS per tal de comunicar-se amb altres nodes. 

 Missatge: És el tipus de informació utilitzat en el moment de subscriure’s o publicar 

en un tòpic. 

 Tòpic: Els nodes publiquen missatges en un tòpic i també es poden subscriure a un 

tòpic per rebre missatges. 

Per tant, el que es pretén és que el codi desenvolupat sigui un node dins del programari 

ROS. Aquest node es subscriu a un tòpic (publicat pel robot amb el que es vol fer els 

experiments) que conté com a missatge les imatges esquerra i dreta d’un parell estèreo. 

Finalment el node que conté el codi desenvolupat publica un tòpic que conté com a 

missatges la posició i orientació del robot així com la covariància acumulada. 

La figura 20 mostra esquemàticament la integració del codi a ROS: 

 

Figura 20 Integració del codi desenvolupat a ROS. 

El codi que permet la integració de l’algorisme a ROS es pot trobar a l’apartat 1.2.3 

Algorisme en ROS de l’Annex A de la memòria.  
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9. Elements externs 

Un cop acabat el codi, per tal d’extreure resultats experimentals, és necessari definir dos 

elements bàsics, el robot mòbil que realitzarà la trajectòria a estudiar i sobretot les càmeres 

que captaran les imatges amb les quals es durà terme tot el procés d’odometria visual.   

9.1. El robot 

El robot on van incorporades les càmeres i, per tant, el vehicle que realitza la trajectòria a 

calcular és un robot mòbil basat en una plataforma Segway RMP400 anomenat TEO [W14], 

com es pot apreciar a la figura 21. 

 

Figura 21 Robot anomenat TEO on s’aplicarà el mètode. 

Les principals característiques del robot són les descrites a la taula 3: 

Característiques del robot TEO 

Pes       

Càrrega útil       

Velocitat màxima         

Neumàtics                   

Rang de temperatura de treball             

Bateries                       

Autonomia    

Taula 3 Característiques del robot. 
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El robot a més a més està equipat amb una caixa central que incorpora dos ordinadors Dual 

Core 2 Duo amb     de memòria RAM. També està equipat amb GPS, convertidors DCDC 

de 12 a 5V i router WiFi. 

L’estructura externa inclou dos sensors làser, un parell de càmeres, un làser 3D de mapatge 

i localització i, finalment una càmera ToF33 per evitar obstacles. 

El robot també incorpora un sistema de parada d’emergència remot. 

9.2. Les càmeres 

Les càmeres utilitzades són dues càmeres model Flea2 FL2-14S3C (veure figura 22) [W15]. 

 

Figura 22 Càmera utilitzada en el procés de captació d’imatges. 

Les principals característiques de les càmeres són les descrites a la taula 4: 

Característiques de les Càmeres Flea2 

Dimensions            

Resolució          

Framerate34        

Codificació de color     

Taula 4 Característiques de les càmeres. 

Les càmeres Flea2 són càmeres CCD35. Les càmeres CCD [W16] utilitzen com a element 

sensor un dispositiu CCD, el qual està compost per petites cèl·lules fotoelèctriques en les 

que s’enregistra la imatge. 

                                                
33

 De l’anglès Time of flight.  
34

 Fa referència a la mesura de freqüència a la qual una càmera genera diversos fotogrames. La 
mesura ve donada en frames (fotogrames) per segon (FPS).   
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La capacitat de resolució de la imatge depèn del número de cèl·lules fotoelèctriques del 

CCD, les quals són les encarregades de captar els rajos lluminosos. El número de cèl·lules 

fotoelèctriques ve expressat en píxels. A major número de píxels, major resolució tindrà la 

càmera. 

Les càmeres a color que incorporen dispositius CCD requereixen que, per cada píxel de la 

imatge, existeixin tres al CCD, per tal que, d’aquesta manera, es pugui recollir informació de 

les components vermella, verd i blava (RGB36) de la imatge per tal de ser capaços de captar 

qualsevol color de la mateixa. 

  

                                                                                                                                                   
35

 De l’anglès Charge Coupled Device. 
36

 De l’anglès Red Green Blue. 
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10. Resultats experimentals 

A continuació es mostren els resultats obtinguts tant en llenguatge de programació MATLAB 

com en llenguatge de programació C++. Per tal d’analitzar el funcionament del mètode, 

s’han realitzat diverses trajectòries amb el robot i s’han extret les imatges captades durant el 

recorregut per tal de treballar directament sobre aquestes. 

Amb els recorreguts realitzats s’ha volgut estudiar com es comporta el mètode desenvolupat 

davant d’una translació pura i davant d’un recorregut amb translació més rotació. També 

s’ha volgut estudiar com es comporta el mètode davant d’un recorregut llarg. Cal recordar 

que en cap moment s’intenta corregir l’error acumulat durant l’obtenció de la trajectòria, per 

tant, aquesta última prova permet comprovar fins a quin punt el mètode es fiable amb 

recorreguts llargs. 

Per tant, a continuació  es presten els resultats obtinguts en un recorregut recte i un 

recorregut aleatori més llarg i amb rotacions.    

10.1. Trajectòria recta 

El recorregut realitzat pel robot per tal d’estudiar la translació pura és el que es mostra a la 

figura 23. La localització és el pati interior de la facultat de matemàtiques i estadística (FME). 

 

Figura 23 Trajectòria recta de        (línia en vermell). 
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Les imatges preses durant el recorregut a les quals s’ha aplicat el mètode es poden trobar a 

l’Annex C de la memòria. Per tal d’extreure imatges suficientment nítides com per treballar 

amb elles, el robot a fet el recorregut a una velocitat d’    . 

10.1.1. Resultats amb MATLAB 

A continuació es mostren pas per pas els resultats obtinguts durant l’aplicació del mètode en 

una iteració, és a dir, els resultats obtinguts durant l’obtenció de la transformació entre dos 

parells d’imatges consecutius. Després es mostraran els resultats obtinguts en tot el 

recorregut. 

 

Figura 24 A la banda esquerra es mostren els dos parells d'imatges consecutius. A la banda esquerra es 
mostren les correspondències obtingudes.  

A la figura 24 es mostren les quatre imatges amb les que es treballa en aquesta iteració 

(banda esquerra). El número de punts d’interès obtinguts per a cada imatge és 

respectivament      ,      ,       i      . A partir d’aquest punts d’interès i per mitjà de 

la comparació dels seus descriptors, seguint el procés de matching, s’han obtingut     

correspondències entre les imatges del primer parell estèreo i entre les imatges del segon 

parell estèreo. Les correspondències obtingudes es mostren a la banda dreta de la figura 24 

(línies de color blau). 

Un cop obtinguts els punts en 3D a partir del procés de triangulació es procedeix a realitzar 

la filtració segons la distància llindar de profunditat tal i com s’explica a l’apartat 8.4 La 

filtració d’outliers. Atès que la vegetació que es veu al final de la imatge es troba a una 

distància d’uns 15 metres, s’ha escollit aquesta com la distància límit per tal d’acceptar o no 

un punt 3D. Un cop realitzada la filtració el número de punts restant és de    .  
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Finalment mitjançant RANSAC s’acaba de realitzar la filtració d’outliers quedant un número 

total de punts 3D de    . 

A la figura 25  es mostren els punts obtinguts per a les dues posicions del robot. En vermell 

es mostren els punts corresponents a la posició del robot per al primer parell d’imatges i en 

blau es mostren els punts corresponents a la posició del robot per al segon parell d’imatges. 

Els punts es troben encerclats en cas que siguin considerats inliers  després d’aplicar el 

mètode RANSAC. Atès que és un desplaçament recte i per tant les imatges no han variat 

gaire, el mètode RANSAC a extrets molt pocs punts atípics. 

 

Figura 25 Gràfic amb els punts 3D resultants corresponents a les dues posicions del robot. Eixos en 
[mm]. 

L’eix Z correspon a la direcció d’avançament del robot, és a dir, la profunditat. Òbviament, 

tots els punts estan compresos en el rang               atès que el zero és la posició de les 

càmeres i aquestes no realitzen captures darrera seu i quinze és la distància llindar escollida 

anteriorment. 

Per tal de veure amb més claredat els resultats del gràfic, a la figura 26 es mostra una part 

ampliada d’aquest. Al gràfic ampliat s’observa primer de tot que la distància en l’eix Z entre 

un punt vermell i el seu punt blau corresponent és aproximadament la mateixa en tots els 
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parells de punts considerats inliers. Senyalats per fletxes es poden observar dos punts que 

no mantenen la mateixa distància i han estat considerats outliers. També es pot observar 

que el punt vermell corresponent a la primera posició es troba sempre més lluny que el punt 

blau corresponent a la segona posició. Aquest fet és lògic atès que com el robot està 

avançant a la segona posició les càmeres veuen les coses més properes. 

 

Figura 26 Ampliació del gràfic de la figura 25. Eixos en [mm]. 

Un cop acabat amb el procés de filtració, es calcula la transformació existent tal i com 

s’explica a l’apartat 6.3.1        . La transformació es mostra a l’equació 10.1: 

    

                     
                    
                    

    

  ( 10.1 ) 

La darrera columna correspon a la translació en mil·límetres, segons aquest resultats, el 

robot es desplaça         cap endavant i pràcticament res cap al costat i cap a dalt. 

Extraient els angles a partir de la matriu de rotació (primer quadrant     de la matriu RT) 

s’obtenen els angles en graus mostrats a l’equació 10.2: 

                                          ( 10.2 ) 

És a dir, el robot pràcticament no rota, i les petites rotacions es poden atribuir a l’error que 

inevitablement s’obté durant el procés. 
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Mostrant els resultats obtinguts s’obté el gràfic de la figura 27 on s’observa que pràcticament 

el desplaçament realitzat és recte. 

 

Figura 27 Desplaçament del robot entre dues posicions. Eixos en [mm]. 

Un cop mostrat els resultats pas per pas, a continuació es mostren els resultats obtinguts al 

final de tot el desplaçament del robot. 

A la figura 28 es mostra el desplaçament total del robot. 

 

Figura 28 Desplaçament total realitzat pel robot. Gràfics (X-Z) i (X-Y). Eixos en [mm]. 
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Com es pot observar al gràfic de l’esquerra, la trajectòria obtinguda es pràcticament rectilínia 

amb un petit desviament cap a l’esquerra degut a l’error acumulat pel mètode. Al gràfic de la 

dreta també es pot comprovar que en l’eix Y (alçada) pràcticament no hi ha desplaçament.  

Els resultats exactes de la matriu de transformació final es mostren a l’equació 10.3: 

          

                          
                        
                       

        

  ( 10.3 ) 

Segons aquests resultats, el robot a recorregut        mentre que s’ha desviat cap a 

l’esquerra       . També es pot veure com, degut a l’error que es va acumulant amb el 

procés, el robot acaba amb una diferència d’alçada des de que comença el recorregut fins 

que acaba de       . Els angles obtinguts en graus es mostren a l’equació 10.4: 

                                          ( 10.4 ) 

Per tant, la rotació obtinguda és molt petita i per tant menyspreable. 

Cal recordar que el recorregut real realitzat pel robot era una trajectòria recta de       . Els 

resultats obtinguts, per tant, acumulen gran part de l’error en l’eix de desplaçament. Aquest 

fet es demostra a l’apartat 10.3. Anàlisi de la propagació de l’error. Tot i així els resultats son 

bons atès que en cap moment s’utilitza cap altre eina de suport i per tant l’estimació de la 

trajectòria es deu única i exclusivament al tractament de les imatges.  

10.1.2. Resultats amb C++ 

Els resultats obtinguts amb el mètode desenvolupat en C++ no han estat els esperats degut 

als problemes trobats amb el tractament de les imatges. Per a la detecció de punts d’interès 

i el procés de matching, s’havia fet ús d’accions i funcions de la llibreria d’openCV. Per tal 

d’extreure resultats s’ha realitzat el tractament de les imatges amb MATLAB i a partir de les 

correspondències obtingudes s’ha seguit el procés d’odometria visual amb el codi 

desenvolupat en llenguatge de programació C++. Per tant, els resultats obtinguts són 

pràcticament idèntics als obtinguts en MATLAB. A la figura 29 es pot veure la trajectòria 

obtinguda en RVIZ37 de color vermell i també la trajectòria obtinguda a partir de l’odometria 

amb rodes. 

                                                
37

 Eina de visualització 3D de ROS. 
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Figura 29 Trajectòria recta estimada en RVIZ. Odometria visual en vermell i odometria amb rodes en groc. 
D’esquerra a dreta vista X-Z i Y-Z. 

Cada requadre de la imatge mesura un metre de costat, per tant la trajectòria obtinguda amb 

odometria visual (color vermell) té una distància de quasi onze metres (la diferència entre el 

mètode en C++ i en MATLAB es deu a la aleatorietat del mètode RANSAC). 

La trajectòria obtinguda com es pot observar es més precisa en comparació a la obtinguda 

amb la odometria amb rodes. Això es degut a diversos factors que afecten a la odometria 

amb rodes com pot ser el lliscament de les rodes, la diferència de mida de les rodes, el fet 

que les rodes no són totalment rígides i per tant, segons el pes del robot aquestes pateixen 

una deformació o l’horografia del terreny. 

10.2. Trajectòria aleatòria 

El recorregut realitzat pel robot per tal d’estudiar una trajectòria llarga i amb rotacions és el 

mostrat a la figura 30. Per tal d’apreciar millor la trajectòria, s’ha realitzat un esquema en 

vista de planta (part inferior de la figura 30). La localització és novament el pati interior de la 

facultat de matemàtiques i estadística (FME). 
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Figura 30 Trajectòria realitzada pel robot (línia en vermell). Distància en [m]. 

Les imatges preses durant el recorregut a les quals s’ha aplicat el mètode es poden trobar a 

l’Annex C de la memòria. 

10.2.1. Resultats amb MATLAB 

Atès que els resultats d’una iteració no diferiran gaire dels mostrats amb la trajectòria recta, 

directament es mostren els resultats obtinguts al final del recorregut (figura 31). 
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Figura 31 Trajectòria realitzada pel robot. Gràfics (X-Z) i (Y-Z). Eixos en [mm]. 

Com es pot observar a partir de les figures 30 i 31 la trajectòria obtinguda amb la odometria 

visual és bastant precisa en quant a la forma de la trajectòria i distància recorreguda. 

10.2.2. Resultats amb C++ 

Novament es torna a mostrar a la figura 33 en RVIZ la trajectòria estimada comparada amb 

la obtinguda a partir de l’odometria amb rodes. Com es pot observar la trajectòria obtinguda  

amb l’odometria amb rodes no té res a veure amb la real. És en trajectòries llargues i amb 

canvis d’orientació quan s’observa amb més claredat el clar desavantatge que té l’odometria 

amb rodes enfront a la odometria visual.  

 

Figura 32 Trajectòria estimada a partir de l'odometria amb rodes. 
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10.3. Anàlisi de la propagació de l’error 

A continuació es presenta una anàlisi dels resultats obtinguts a partir del càlcul de la 

propagació de primer ordre. L’anàlisi s’ha realitzat a partir de iteracions corresponents a la 

trajectòria recta estudiada a l’apartat 10.1 Trajectòria recta. 

Primer de tot es pretén comprovar el fet que l’error s’incrementa en cada iteració. Aquest fet 

es pot comprovar a partir de la realització de quatre iteracions, corresponents a quatre 

parells d’imatges consecutius, els resultats de les quals es mostra a la figura 33. 

 

Figura 33 Gràfics corresponents a la propagació de l’error de primer ordre per a 4 posicions consecutives 
del robot. Les posicions evolucionen d’esquerra a dreta i de dalt a baix. Eixos en [mm]. 

Com es pot comprovar a partir dels gràfics mostrats a la figura 33, l’error creix a cada 

iteració (cal notar que els 4 gràfics estan a diferents escales de l’eix Z). Per altra banda 

també es comprova que el màxim error s’acumula en la direcció de l’eix Z, és a dir, la 

direcció del moviment del robot o direcció de profunditat. Aquest fet és normal atès que gran 

part de l’error s’obté en el procés de triangulació, procés mitjançant  el qual s’obté la tercera 

dimensió, és a dir, la profunditat. 
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També s’ha volgut comprovar que no hi ha cap tipus de correlació entre les variables de 

posició i orientació, és a dir              . Aquest fet es comprova a partir de la figura 34  i 

l’equació 10.5 que mostra la matriu de covariància     que relaciona les sis variables. 

  

Figura 34 Gràfics amb les correlacions entre les variables        . Eixos en [mm] 

Com es pot observar als gràfics les variables de posició no estan correlacionades entre 

elles. Per altra banda a partir del gràfic també s’observa la diferència de magnitud de 

propagació de l’error en l’eix de desplaçament Z envers els eixos X i Y. 

           

 
 
 
 
 
 

                                     
                                     

                                        
                                     
                                     
                                     

 
 
 
 
 

 ( 10.5 ) 

A la figura 34 no es mostra la correlació entre les variables d’orientació         atès que, tal 

i com s’observa a la matriu de covariància de l’equació 10.5, aquesta és pràcticament nul·la. 

Les variables dins la matriu de covariància estan ordenades de la primera filera a la última 

de la següent manera            .   
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11. Anàlisi econòmica i ambiental 

A continuació es presenta una anàlisi dels costos que representa el desenvolupament del 

mètode d’odometria visual així com l’impacte mediambiental que comporta. Atès que el 

projecte en si és el desenvolupament d’un algorisme el qual podria adaptar-se a qualsevol 

robot i càmeres, l’anàlisi fa referència al desenvolupament d’aquest, considerant-se, els 

costos del robot mòbil i les càmeres així com el possible impacte que puguin provocar com a 

costos i impacte indirectes. 

Per altra banda, els costos no es tenen en compte segons una possible comercialització del 

mètode desenvolupat doncs no és dins de l’abast del projecte. Per la mateixa raó no es 

realitza una anàlisi de viabilitat del projecte. 

11.1. Anàlisi econòmica 

Els costos del projecte s’agrupen dins dels següents apartats: 

11.1.1. Costos d’enginyeria 

En aquest apartat es consideren els costos de l’enginyer en totes les etapes de 

desenvolupament de l’algorisme. Considerant un cost fix d’enginyer de      , a la taula 5 es 

troba el cost total per a cada una de les etapes: 

Etapes Hores     Cost     

Disseny de l’algorisme 200 6000 

Implementació de l’algorisme 270 8100 

Realització de proves de l’algorisme 80 2400 

TOTAL  16500 € 

Taula 5 Costos d’enginyeria. 

11.1.2. Costos materials 

Per a la realització de l’algorisme s’ha fet ús d’un ordinador, sent el cost dels seus 

components el mostrat a la taula 6: 
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Components Cost     

Intel® Xeon(R) CPU E31225 @ 3.10GHz  x 4  180 

Memòria RAM 8GB 70 

Targeta gràfica nVidia GeForce 9800GT 102 

Components addicionals de l’ordinador 
(monitor, teclat,...) 

244 

TOTAL 596 € 

Taula 6 Costos materials. 

11.1.3. Costos indirectes 

Fan referència als components necessaris per l’aplicació de l’algorisme, tal com s’ha 

comentat en la presentació d’aquesta anàlisi. Els costos presentats a la taula 7, són els 

referents als components utilitzats en la realització de proves de l’algorisme: 

 Components Cost     

Plataforma robòtica Segway RMP400 42000 

Components addicionals del robot 
(ordinadors, bateries,...) 

5000 

2 càmeres PointGrey Flea2 1200 

IMU Microstain 2DM-GX3-25 2000 

Làsers Hokuyo UXM-30LXE 3800 

TOTAL 54000 € 

Taula 7 Costos indirectes. 

11.1.4. Avaluació final 

Els costos totals del projecte són el resultat de la suma dels diversos costos mostrats. Per 

tant, sense considerar els costos indirectes, el cost total del projecte és de 17096 €. 

També es presenta el cost total, només per fer-se una idea, considerant la venda conjunta 

del mètode desenvolupat juntament amb la plataforma robòtica i tots els components 

necessaris per l’aplicació del mètode. En aquest cas el cost del projecte és de 71096€.  
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11.2. Impacte ambiental 

Atès que el projecte en si és el desenvolupament d’un algorisme, l’impacte ambiental 

provocat és molt baix i es resumeix bàsicament en l’impacte provocat per l’ordinador utilitzat. 

L’ordinador utilitzat és un ordinador de sobretaula connectat a la xarxa elèctrica 

convencional on l’energia ve subministrada en part per centrals que provoquen emissions de 

diferents tipus, així doncs el desenvolupament de l’algorisme provoca un consum elèctric i 

per tant, indirectament es causant de les emissions esmentades produïdes per les centrals 

elèctriques. 

Pel que fa al reciclatge, l’ús d’un ordinador comporta la generació de residus elèctrics i 

electrònics38 al final de la vida útil d’aquest. Aquests tipus de residus es regeixen per una 

normativa específica a nivell europeu, la directiva 2022/96/CE sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE [W18]. Aquesta directiva s’ha transposat al marc normatiu 

estatal mitjançant el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 

electrónicos [W19]. Els seus objectius són prevenir la generació d’aquest residus, reduir la 

seva eliminació i perillositat dels seus components, fomentar la reutilització dels aparells i la 

valorització dels seus residus i determinar una gestió adequada tractant de millorar l’eficàcia 

de la protecció ambiental. 

La recollida d’aquests residus es fa de tres maneres: 

 En els punt nets fixes, mòbils o de barri i en les recollides a demanda en vies 

públiques o portals. 

 Entregant al distribuïdor quan es compra un altre aparell nou equivalent. 

 Entregant a empreses de caràcter social de recollida i reutilització, degudament 

autoritzades com a gestors de residus. 

Com a impacte ambiental indirecte es considera l’ús del robot i dels seus components. La 

plataforma robòtica no emet cap tipus de substància atès que l’energia que fa servir és 

elèctrica proporcionada per les seves bateries. Aquestes cal recarregar-les mitjançant la 

xarxa elèctrica convencional i per tant les consideracions ambientals són idèntiques a les 

indicades per a l’ordinador. 

                                                
38

 Es consideren aparells elèctrics i electrònics aquells aparells que necessiten corrent elèctrica o 
camps electromagnètics per a funcionar, destinats a ser utilitzats amb una tensió no superior a 1000V 
en corrent alterna i 1500V en corrent continua [W17].    
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Les consideracions sobre el reciclatge del robot i els seus components són novament les 

mateixes que les tingudes amb el reciclatge de l’ordinador al considerar-se també com 

residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 

El càlcul de l’odometria d’un vehicle mitjançant tècniques de visió per computador podria, en 

el futur, substituir altres mitjans d’odometria tals com l’ús d’encoders a les rodes o la 

integració de la informació d’aquests a la informació de sensors inercials. Un producte 

d’odometria visual no suposaria un impacte ambiental diferent del que produeixen aquests 

altres mitjans per al còmput de l’odometria. Si bé, les desferres al finalitzar la vida útil dels 

dispositius d’odometria visual, podrien considerar-se com una causa d’impacte ambiental, el 

número de dispositius i el volum d’aquests en comparació amb la resta de components d’un 

vehicle autònom, suposen menys d’un       en pes, quantitat ínfima i de poca rellevància. 

Com a exemple es mostra el cas de les càmeres i el robot  utilitzats en aquest projecte. A 

l’equació 11.1 es mostra el percentatge en pes que suposen l’ús de les càmeres (dispositius 

addicionals per tal de realitzar l’odometria visual) en front del total (robot més càmeres): 

Pes de les càmeres                   

Pes del robot         

     

         
             ( 11.1 ) 

 

  



Desenvolupament d’un mètode d’odometria visual per a un robot mòbil en entorns exteriors  Pàg. 95  

 

12. Conclusions 

S’ha complert amb els objectius establerts pel projecte. L’objectiu principal era  

desenvolupar un mètode d’odometria visual per aplicar-lo en un robot mòbil dotat d’estèreo 

visió i preparat per moure’s en entorns exteriors, que permeti conèixer la posició i orientació 

del robot a partir d’un estat inicial conegut. S’ha aconseguit desenvolupar completament el 

mètode tant en llenguatge de programació MATLAB  com en C++ i s’ha aconseguit obtenir la 

posició i orientació del robot per a cada parell d’imatges tal i com es mostra a l’apartat 10. 

Resultats experimentals. 

S’ha realitzat l’estudi de l’error comés mitjançant el càlcul de la propagació de l’error de 

primer ordre durant el recorregut realitzat.  

Finalment també s’han mostrat els resultats de manera gràfica com es pretenia. Aquest fet a 

permès entendre més fàcilment els resultats obtinguts. 

S’ha observat com davant trajectòries rectes el mètode es comporta bé tot i que acumula per 

a cada iteració errors en l’eix de desplaçament. Això és degut a que gran part de l’error 

s’obté en el procés de triangulació, procés mitjançant  el qual s’obté la tercera dimensió, és a 

dir, la profunditat. Els errors obtinguts són acceptables atès que en cap moment el mètode 

s’ajuda d’altres eines que permetin corregir aquests errors. 

El mètode respon pitjor davant de trajectes llargs i rotacions. Una trajectòria llarga implica 

una més gran acumulació de l’error i per tant és normal obtenir resultats pitjors i més 

diferents de la realitat. Pel que fa a les rotacions, les imatges obtingudes abans i després 

d’una rotació varien més que no pas en un desplaçament amb translació pura, aquest fet 

provoca l’obtenció d’un  error més gran. 

Altres factors que han afectat a l’extracció de bons resultats han estat per exemple: 

 el terreny on s’ha realitzat la trajectòria. Atès que el terreny no era totalment llis, ha 

provocat que s’acumulés desplaçament en l’eix y (eix vertical). Al ser un terreny no 

llis, existeix la possibilitat de captar imatges justament quan es passa per algun punt 

més elevat provocant que les càmeres enfoquin més cap a dalt. 

 La lluminositat. No s’ha d’oblidar que tot comença amb un tractament d’imatges. Si 

entre les imatges captades en una posició i les imatges captades en la posterior 

posició hi ha un canvi de lluminositat, degut per exemple a l’aparició del sol sortint 
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d’un núvol, això pot provocar errors en el procés de cerca de correspondències, que 

és el primer procés del mètode que pot comportar error. Per tant aquest factor por 

acabar provocant un gran error en l’estimació del desplaçament amb l’acumulació 

d’error en els processos posteriors (triangulació i càlcul de la transformació). Aquest 

factor afecta principalment als desplaçaments amb rotació atès que una rotació 

comporta inevitablement un canvi de lluminositat en la imatge. 

 La textura de les imatges. El fet de rotar pot provocar que en algun moment les 

càmeres enfoquin escenes amb poca textura, com per exemple una façana. Això 

provoca l’obtenció de pocs punts d’interès i per tant la possibilitat de cometre error. 

Novament aquest factor afecta principalment a les rotacions. 

 La distància llindar. El fet d’haver de fixar la distància des del principi pot provocar 

que en algun moment els punts d’interès que s’obtinguin estiguin a més distància i 

per tant es perdi molta informació provocant la possibilitat de cometre errors 

d’estimació del desplaçament. 

Per altra banda s’ha comprovat a partir de l’anàlisi de la propagació de l’error com es va 

acumulant i augmenta a cada iteració, fent que per a trajectòries molt llargues el mètode per 

sí sol perdi eficàcia. 

També s’ha realitzat una comparació amb el mètode d’odometria amb rodes i s’ha 

comprovat que l’odometria visual aportar resultats molt més precisos fins i tot en trajectòries 

curtes i rectes on l’odometria amb rodes encara és efectiva. 

Finalment dir que, atès que el temps de còmput del codi per a cada iteració no ha estat 

suficientment ràpid, no s’ha cregut convenient realitzar proves directament amb el robot, és 

per això que per tal d’extreure resultats s’han extret les imatges captades per les càmeres i 

s’ha treballat directament amb elles. Un següent pas que no entra dins dels objectius 

d’aquest projecte seria corregir els errors provocats pels factors esmentats per mitjà d’altres 

eines a l’hora que s’agilitza el temps de processament per tal de treball en condicions de 

temps real directament amb el robot. 
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