
Segmentació del moviment en seqüències 
dʼimatges monoculars 

 

Introducció 
Actualment la detecció de moviments i la segmentació segueixen sent problemàtics en el món 
de la visió, problemes que han de ser resolts pel grup dʼinvestigació de navegació visual. A 
l'hora de treballar amb vehicles en moviment el que es desitja és poder atraure l'atenció dels 
conductors davant d'objectes amb moviments independents (OMIs), perquè aquests objectes 
son indicadors de situacions potencialment perilloses. Per tant, és un repte el poder aconseguir 
detectar OMIs en base a captures de vídeo a partir de càmeres monoculars. 

Aquest algoritme ha estat dissenyat sota la condició de detecció de tots els moviments 
independents dʼuna escena, sense coneixement previ del moviment de la càmera, que en 
aquest cas està instal·lada en un vehicle, i de l'escenari (com per exemple, el pla de terra 
ground plane). Si es considera, per exemple, un vehicle conduït per un camí en mal estat on les 
oscil·lacions verticals de la càmera solen produir-se, no es pot assumir un moviment en un sol 
pla, per tant no seria correcte assumir un ground plane. A més a més, es vol implementar un 
sistema robust en condicions sorolloses. 

Per finalitzar, sʼha suposat una càmera calibrada, ja que no sʼha assumit una distancia focal 
que variï significativament. 

 

Algoritme 
Lʼ algoritme es basa en la geometria epipolar de l'escena [4], la qual es generada pel moviment 
de la càmera. Per tant, sʼhan extret els vectors de flux òptic (optical flow) usant tècniques 
estàndard [2]. 

En primer lloc sʼha utilitzat un procediment aleatori de sel·lecció de mostres [3] per tal de trobar 
un conjunt de vectors de flux pertanyents al fons de la imatge (background), com per exemple 
els provocats pel moviment intrínsec de la càmera. A partir dʼaquí, aquest conjunt de mostres, 
mitjançant la revisió de tots els altres vectors de flux, augmenta si satisfan la restricció epipolar. 
Al llarg d'aquesta fase també es realitza una correcció de les dades per tal de detectar les 
influències del soroll. Com a resultat sʼobtenen dues classes diferents de vectors de flux: Els 
vectors que formen part del fons de la imatge (inliers) i aquells que no hi formen part (outliers). 
Per últim, sʼhan segmentat els outliers resultants fent ús de l'algoritme K-Means. 

 

Geometria epipolar 
La geometria epipolar descriu la relació entre dues càmeres enfocant cap a la mateixa escena 
rígida (Fig. 1). Sʼassumeix un moviment Euclidià entre dues seqüències diferents en temps, el 
que implica que el moviment i la posició dels centres de la càmera poden expressar-se en 
termes de rotació y translació 3D. Donat un punt en la imatge, que representa la projecció d'un 



punt 3D de l'escenari, la posició del corresponent punt en la imatge és determinat perquè està 
sobre dʼuna línia anomenada línia epipolar. Lʼintersecció de totes les línies epipolars a la imatge 
esquerra respecte la dreta, dʼun conjunt de correspondencies, són els epipols e1 i e2. 

 

Fig.  1: Elementos principales de la geometría epipolar. 

La matriu fonamental conté implícitament els paràmetres del moviment. Basat en la matriu 
fonamental, la restricció epipolar és donada com: 

p1
T · F · p2 = 0 

Si es té com a mínim un grup de vuit correspondencies de punts, es pot estimar la matriu 
fonamental i, per tant les línies epipolars i els epipols. 

 

Model de soroll 
Assumint que les coordenades mesurades a la imatge tenen una distribució normal, sʼobserva 
que la restricció epipolar ja no es satisfà més: 

(p2 + n2) F (p1 + n1) ≠ 0 

I considerant que n1 i n2 tenen una distribució normal, sʼaplica el teorema de Cramer i així es 
torna a formular l'equació anterior com 

(p1 + u + n) F (p1) ≠ 0 

amb u com a vector de flow i n soroll. 

Ara, si es té en compte el punt p1 com el que ha de ser corretgit, sʼintercanvia el soroll mesurat 
de p2 pel soroll del vector de flux. Per tant, el que s'intenta aconseguir és la reducció de la 
influència del soroll n per mitjà d'una fase de correcció I, dʼaquesta manera la restricció epipolar 
finalment es cumplirà. 

 

Implementació 
Búsqueda de la submostra inicial 



Per tal de trobar en cada moment la geometria epipolar, sʼhan de seleccionar aleatòriament un 
conjunt de submostres amb almenys vuit punts amb correspondències temporals. La matriu 
fonamental és estimada per cada submostra i cada parell de correspondències pertanyents a 
aquesta és escodrinyada per tal d'esbrinar si la geometria epipolar estimada es compleix o no. 
En aquest cas, una correspondència de punts satisfà la geometria epipolar si la distancia 
Euclidia entre p2 y l2 és menor a un cert llindar establert. Sʼha utilitzat la distancia Euclidia en 
comptes de la restricció epipolar perquè la restricció epipolar és només una distancia 
algebraica i per tant no té rellevància física. El procediment RANSAC conclou quan es troba un 
conjunt de submostres que no conté cap outlier. 

A més a més es verifica que tots els vectors de flux estiguin alineats en la mateixa direcció (Fig. 
2). Si això no es verifiqués, dos objectes amb direccions oposades satisfarien la mateixa 
geometria epipolar. 

Procés de correcció 

Pel conjunt de punts que no formen part de la submostra, es comença un procés de refinament 
iteratiu. Els vectors de flux u = (ux, uy)T són corregits mitjançant 

Δux = sign(dx) · min(dx, ρ· dx/n) 

Δuy = sign(dy) · min(dy, ρ· dy/n) 

on d=(dx,dy)T és la distancia Euclidia a la línia epipolar, n és la norma de d i p és un factor 
escalar que depén del nivell de soroll. sign(x) determina el signe de x. 

Després de cada iteració es comprova si la resta de outliers compleix la geometria epipolar de 
cada moment. Si és així, aquests outliers es transformen en inliers i la geometria epipolar 
respecte la matriu fonamental és estimada un altre cop. L'algoritme finalitza després d'un 
nombre fixe d'iteracions o quan no es troben més inliers. 

Segmentació 

La segmentació només s'aplica als vectors de flux classificats com outliers.  En aquest cas sʼha 
dut a terme una proposta que consta de dos passos. Primerament es classifiquen els vectors 
de flux segons les direccions de moviment de cadascún dʼells. A continuació, aquests són 
agrupats segons les seves posicions dintre de la imatge. Per tant, es considera explícitament la 
relació espaial dintre del pla de la imatge. Per altre banda totes les direccions dels vectors de 
flux 2D són tractades com a mostres diferents. El experiments en la classificació en un espai de 
quatre dimensions (x,y,u,v) van mostrar resultats dolents perquè la dependència local era 
massa dèbil. 

Un aspecte a destacar és que amb aquesta aproximació els vectors de flux resultants d'un 
moviment pur cap endavant són separats en un parell de grups diferents tal i com en el pla 2D 
de la imatge on tots els vectors apunten cap a un sol punt (l'anomenat focus d'expansió). 

Un dels principals inconvenients d'aquest mètode és que s'ha de definir prèviament un valor de 
k. Això significa que, al no saber amb anterioritat el nombre exacte de objectes amb moviment 
independent a la imatge, aquest valor es molt difícil de definir-lo amb exactitut. Aquest és el 
camp cap a on s'ha d'adreçar la continuació d'aquest treball. 

 

Simulacions 



Les simulacions consten de dues parts ben diferenciades, la primera on es treballa amb dades 
simulades i la segona amb seqüències reals. A la primera prova realitzada sʼhan simulat els 
vectors de flux òptic definint un nombre fix d'objectes i les seves posicions, grandària i 
moviment (Fig. 3). Per tant en aquest procediment es poden simular moviments específics com 
per exemple moviments enterament cap endavant, cap endarrere, cap al costat, rotacions, etc. 
amb diversos objectes i utilitzant un pla base per tal d'avaluar els resultats obtinguts. A més a 
més, també es poden simular diverses situacions amb diferents nivells de soroll. 

 

Fig. 3: Vectors de flux simulats que representen dos objectes que determinen el fons (rosa i lila)                                                          
i un objecte que va cap endins (rosa i groc). 

 

Fig. 4: Resultat de lʼevaluació de les dades simulades sense correcció de soroll. 

Fig. 4 i Fig. 5 ens mostren el resultat d'una avaluació amb valors simulats. En aquestes dues 
figures sʼha simulat un objecte que representa un cotxe adelantant la camera. Sʼha realitzat un 
test amb diversos nivells de soroll amb valors de 0, 0.3 i 0.5 de desviació estàndard en píxels, 
σ. La columna de l'esquerra és el percentatge d'inliers i la de la dreta és el percentatge 
d'outliers. Les línies horitzontals que apareixen al diagrama marquen el valor real (82% d'inliers 
i 18% d'outliers respectivament). 



Com es pot observar a la Fig. 4 la classificació feta ha estat basada purament en la geometria 
epipolar, sense tenir en compte explícitament el soroll, que depèn fortament de la desviació 
estàndard del soroll. La classificació de la Fig. 5 ha estat realitzada després del procés de 
correcció i és gairebé constant pels tres nivells de soroll. Es pot observar que aquest 
comportament s'identifica a quasi tots els escenaris. 

 
 

Fig.  5: Resultat de lʼevaluació de les dades simulades                                                                                         
després del procés de correcció del soroll. 

La Fig. 6 ens mostra la segmentació resultant després de diversos pasos de correcció amb 
nivell de soroll de 0.5 σ. Lʼagrupació de punts del centre de lʼimatge representa el punts que no 
tenen quasi vector de flux y per tant es considera com soroll tot i que en realitat es una part del 
fons. Lʼescena és la mateixa que la utilitzada a Fig. 3 fins a Fig. 5.  

 

Fig. 6: Segmentació dʼun conjunt de punts classificats com outliers.                                                                        
Els vectors de color negre són la mitja dels vectors de flux. 

 

 



 

Dades reals 

Aquest algoritme sʼha testejat també amb seqüències reals. Sʼhan utilitzat dos escenes usuals 
dins del trànsit en una ciutat davant d'una càmera instal·lada en la part davantera d'un cotxe, 
les seqüències sʼanomenen Bahnhof i Moltke (seqüències de la Fig. 7 i Fig. 10).  

 

Fig. 7: Imatge de la seqüència Bahnhof amb els vectors de flux (verd). 

 

Fig. 8: Segmentació de la imatge amb k=5 (seqüència de Bahnhof). 

Les figures Fig. 7 a la Fig. 10 ens mostren lʼimportància de considerar la influència del soroll en 
seqüències reals. Sense el refinament introduït en aquest treball, el nombre de outliers és 
massa gran per tal de fer una segmentació mínimament real. Ademés l'epipol es corretgeix 
corretgit, el que vol dir que els paràmetres de moviment sʼhan anat redefinint a cada iteració. A 
les dues escenes el ciclista de davant de la càmera és correctament classificat. Com que sʼha 
definit k=5 a priori, sʼhan obtingut un nombre gran de grups petits de mostres en comptes dʼun 
únic i gran conjunt de mostres que representa un objecte. 



 

Fig. 9: Imatge de la seqüència Moltke amb els vectors de flux (verd). 

 

Fig. 10: Segmentació de la imatge amb k=5 (seqüència de Moltke). 

 

Conclusions 
Sʼha presentat un algoritme per tal de detectar moviment en seqüències d'imatges capturades 
amb una càmera mòvil. La detecció de moviment és una classificació dels vectors de flux òptic 
en inliers (fons) i outliers (la resta). Per aquest propòsit sʼha usat la ben conegut geometria 
epipolar i el procediment anomenat RANSAC per tal de seleccionar un subgrup de mostres de 
vectors de flux que encaixa completament a una geometria epipolar. A partir d'aquí sʼha 
considerat explícitament lʼinfluència del soroll de forma que iterativament sʼhan corretgit els 
vectors de flux i per tant, la mateixa geometria epipolar. Sʼha demostrat tant en seqüències 
reals com sintètiques que, la correcció ajuda en la millora de la discriminació entre el fons de 
lʼescenari i els objectes en moviment. 

Tot i aixó encara hi ha camp de millora en la segmentació. Tècniques per estimar el nombre 
total de moviments independents com per exemple podria ser considerat igual que algoritmes 
d'agrupament. 

Ademés, la millora pot ser aconseguida amb l'estimació del moviment de la mateixa càmera i 
per tant, obtenir una descripció més robusta de la geometria epipolar del fons de l'escenari.  
 


