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Resum 
 
La recreació del món real en un món simulat de tres dimensions (3D) esdevé, 
en l’actualitat, un dels temes més atractius dins del camp de processat 
d’imatge. Davant de la gran expectativa creada per les noves tecnologies de 
representació visual, i com a conseqüència de les noves necessitats 
comunicatives, aquest tipus d’experiències prenen cada dia més força. 
 
El projecte s’inclou dins d’aquest escenari de noves experiències visuals. 
Concretament, el cas estudiat ha estat el de la videoconferència en 3D. El 
fonament d’aquest tipus de comunicació recau en la capacitat d’extreure la 
informació de profunditat dels escenaris enregistrats. Aquesta informació es 
representa en el que s’anomena un mapa de disparitat o profunditat. Aquest és 
una representació espacial dels objectes que composen una escena. 
Acostuma a representar-se com una imatge en nivells de gris on els objectes 
més propers i els més llunyans ocupen els valors extrems. És a dir, es tracta 
d’una imatge que representa l’escenari amb valors que indiquen la proximitat o 
llunyania dels objectes respecte de les càmeres. 
 
La solució més emprada per a l’obtenció d’informació de profunditat recau en 
la utilització d’un parell de càmeres i la comparació de les imatges extretes 
d’ambdues càmeres. En aquest projecte, però, s’intenten millorar els resultats 
ampliant el nombre de càmeres fins a tres. El motiu per al qual es du a terme 
aquesta modificació es basa, fonamentalment, en un augment de la informació 
accessible sobre la qual es pot treballar per a millorar els resultats. D’altra 
banda, aquest ús d’un nombre major d’informació penalitza els mètodes ja que 
augmenta el temps de processat dels algoritmes, els quals han de treballar 
amb un nombre major de dades. 
 
De tot el procés d’extracció d’informació, el projecte s’ha centrat en alguns 
mètodes de millora en quant a qualitat dels mapes. Aquestes millores s’han 
basat en la utilització de mètodes de segmentació, els quals, juntament amb la 
utilització d’aquesta tercera càmera, han demostrat algunes millores 
qualitatives respecte el cas de dues càmeres. 
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Overview 
 
 
Recreation of the real world in a simulated 3D world is nowadays one of the 
most attractive topics in image processing. As the big expectation created by 
new vision technologies, and as a consequence of new users communicative 
needs, this kind of experiences are becoming more and more popular. 
 
The project is included in this new visual experiences scenario. Specifically, the 
studied case has been 3D videoconferencing. The basis of this kind of 
comunication is the capacity of extracting depth information from the recorded 
scenes. This information is represented in what is known as a disparity map or 
a depth map. Theses maps are a spatial representation of the objects that 
compose a scene. Usually, this information is shown as a grey-scale image 
where the closest and the furthest objects occupy the extreme values. In other 
words, those maps are images which represent the scene with values that 
show the remoteness or the nearness of the object regarding to cameras.  
 
The most used solution to get the depth information falls on the utilization of a 
pear of cameras and the comparison of the images obtained from those 
cameras. This project tries to improve the results of the pear of cameras by 
means of an extra more camera. The reason for the use of an extra camera is 
the increasing of information acquired in order to try to improve the results with 
this extra information. On the other hand, the use of this extra information 
penalizes the performance of the methods as they have to deal with more data. 
 
From all the process of extracting depth information, the project has been very 
focused in some improving methods regarding to depth map quality results. 
These improvements are based on segmentation techniques together with the 
use of this third camera and have demonstrated some good results in front of 
two camera systems. 
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INTRODUCCIÓ 
 
La història de les comunicacions audiovisuals ha viscut un seguit de canvis 
vertiginosos els darrers anys. De les primeres comunicacions telegràfiques fins 
a les actuals videoconferències, els canvis que s’han produït en aquest camp 
s’han degut bàsicament a l’aparició de noves tecnologies i a les empreses del 
sector i la seva necessitat de desmarcar-se de la competència oferint noves 
alternatives més atractives, intuïtives i tecnològicament més potents. Això ha 
propiciat la creació d’un mercat on la qualitat de la informació rebuda, així com 
la seva espectacularitat a l’hora d’ésser mostrada, esdevenen punts cabdals. 
 
Una de les darreres novetats en aquest sector ha estat la dels sistemes de 
telepresència. El concepte telepresència serveix per a identificar aquells 
sistemes de comunicació a distància on s’intenta submergir als usuaris remots 
d’una comunicació en un escenari de presencia real. És a dir, s’intenta 
reproduir una sensació real de compartició d’un espai comú entre dos o més 
individus emplaçats en ubicacions distants. D’aquests sistemes, també se 
n’anomenen sistemes immersius.  
 
Certament, molts factors intervenen en aquest procés d‘immersió i tots intenten 
“confondre” els sentits per a emular aquesta realitat simulada: les fonts 
sonores, les imatges, les olors, les sensacions tàctils... totes elles són 
importants per a poder submergir l’espectador en un escenari. Alguns 
exemples d’aquests primers intents de realitat simulada els podem veure en 
sales de cinema on es projecten films en 3 dimensions (3D), juntament amb 
sistemes de so envolupant i, fins i tot, sistemes d’aspersió per a simular 
ubicacions amb humitat o plugim.  
 
Dins d’aquest context apareix el projecte VISION. VISION forma part dels 
projectes CENIT del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç englobats dins del 
projecte Ingenio 2010 del Govern Espanyol per a la potenciació de l’I+D. 
L’objectiu final del projecte VISION és el d’aconseguir un sistema de 
telepresència basat en comunicacions audiovisuals digitals de qualitat.  
 
El projecte en sí conté un gran nombre de participants entre centres públics 
d’investigació i empreses relacionades en els diferents sectors. Aquest gran 
nombre d’actors es deu a la diversitat de temàtiques que es tracten i a la 
magnitud del projecte. En la Figura 0.1 es pot veure un diagrama de blocs on 
es mostren les diferents parts del projecte a grans trets i des d’un punt de vista 
funcional. 
 
 

 
 

Figura 0.1  Estructura funcional del projecte VISION 
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Bàsicament, el flux que segueixen les dades es correspon amb el de 
l’estructura funcional. Primerament, cal adquirir la realitat que es vol simular: els 
interlocutors, alguns objectes de l’escena o, fins i tot, tota l’escena, etc. 
Posteriorment, un cop realitzat aquest procés d’adquisició, cal analitzar i 
processar aquesta informació per a poder reproduir el més fidelment possible 
l’entorn desitjat pels interlocutors. Un altre factor important és el de les 
comunicacions: un canal lent produirà latències que disminuiran la sensació de 
realitat. Finalment, caldrà representar les dades adquirides, processades i 
enviades de manera que l’usuari obtingui la sensació immersiva desitjada. 
 
Dins de tot aquest entramat, el projecte presentat s’inclou en l’apartat d’anàlisi i 
processat d’imatge. Concretament, la part on s’ha treballat ha estat en la 
d’obtenció d’informació de profunditat. 
 
Certament, els sistemes de telepresència involucren tots els sentits. Tot i així, 
el visual és possiblement no només un dels més rellevants, sinó un que 
tecnològicament també és viable. Un dels aspectes més importants a l’hora de 
captar i recrear aquesta realitat, des del punt de vista visual, és el de la 
profunditat. Les imatges en 3D són capaces de situar a l’observador en un 
entorn de realitat simulada força creïble. Com és d’esperar, però, l’obtenció 
d’aquesta informació no és trivial. 
 
En la Figura 0.2 s’exposen, de manera esquemàtica, les diferents parts de les 
quals consta el mòdul encarregat de l’obtenció d’informació de profunditat. S’hi 
pot veure primerament les càmeres, encarregades d’adquirir les imatges; en 
segon lloc, aquestes imatges passen per un bloc de pre-processat; 
posteriorment s’extreu la informació de profunditat i, finalment, pot existir un 
bloc de post-processat encarregat d’intentar millorar alguns errors en 
l’estimació d’aquests mapes de profunditat.  Per últim, tot i que en el diagrama 
no es pot observar, s’envia la informació de profunditat cap a un mòdul de 
comunicació que s’encarrega de transmetre aquesta informació cap a l’usuari 
remot. 

 
 

Figura 0.2  Esquema del mòdul implementat 
 
 
L’extracció de profunditat, el bloc central, és qui s’encarrega majoritàriament de 
tot el procés a l’hora de generar la informació de profunditat. El seu 
funcionament es basa en la cerca d’objectes coincidents en les diverses 
imatges provinents de les càmeres. Una vegada trobats els objectes en calcula 
la diferència a partir de les posicions relatives i a partir d’aquí n’estima la 
profunditat. 
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Pel que fa als altres dos blocs, en el cas del pre-processat es tracten les 
imatges per tal de facilitar l’obtenció d’objectes fàcilment identificables en les 
diferents vistes. És interessant dividir la imatge en objectes ja que per regla 
general aquests estaran localitzats a un pla de profunditat constant. Els 
mètodes utilitzats per a tal fi són mètodes de segmentació. Aquest tipus 
d’algoritmes es basen en la divisió de la imatges en múltiples segments o 
objectes. Els criteris per a la definició de les regions i la manera com es creen 
aquestes regions varien en funció del mètode. Els mètodes estudiats en aquest 
treball són tres: region-growing, split and merge i extracció de fons. 
 
D’altra banda, el bloc de post-processat intenta, una vegada estimada la 
profunditat, resoldre els possibles errors que hagin aparegut durant el procés 
d’estimació de profunditat. En aquest cas, s’ha estudiat l’aplicació dels 
mateixos mètodes de segmentació enumerats anteriorment. 
 
Remarcar que, com es pot veure en la Figura 0.2, el nombre de càmeres 
indicat varia entre 1 i N. Donat el plantejament general del projecte VISION, el 
punt de partida per a l’obtenció dels mapes de disparitat es basa en l’ús de 
dues càmeres. Aquesta metodologia s’anomena binocular, ja que s’utilitza un 
parell de càmeres per a l’extracció de la informació. Però aquest enfoc presenta 
algunes deficiències, com es comenta en el capítol 2. Per aquest motiu es va 
proposar l’ampliació del nombre de càmeres amb la intenció de minimitzar 
aquestes deficiències a partir de més informació. És en aquest punt on apareix 
la solució trinocular. Com indica el seu nom, mentre la solució binocular utilitza 
un parell de càmeres, la solució trinocular n’utilitza tres. L’estudi d’aquests dos 
mètodes, així com una avaluació dels mateixos és l’objectiu que es persegueix 
en aquest projecte. 
 
Pel que fa a l’estructura del document, en el primer capítol s’ofereix al lector un 
punt de contacte amb els sistemes visuals humà i artificial. Donada la 
naturalesa del treball presentat, no s’entrarà en detall a descriure les diferents 
parts d’ambdós sistemes; només es farà referència a les parts que cal tenir en 
compte per comprendre millor quin és l’objectiu final que es persegueix, així 
com establir un paral·lelisme entre el sistema humà i el sistema artificial. 
 
Un cop vistos els sistemes visuals, en el segon capítol s’examina la geometria 
implícita en l’anàlisi d’escenes reals. Com es comentarà posteriorment, la base 
per a l’extracció d’informació en 3D ve propiciada per les relacions espacials 
entre els objectes que intervenen en l’escena. Per aquest motiu és necessari 
conèixer alguns dels fonaments geomètrics i matemàtics que hi ha darrere dels 
sistemes analitzats. Primerament es planteja el cas de dues càmeres (cas 
binocular) per posteriorment entrar més en detall a explicar el cal de tres 
càmeres (cas trinocular). Aquests segon capítol, juntament amb el primer, 
proporcionen al lector l’oportunitat de tenir una base sobre la qual poder seguir 
l’explicació dels posteriors capítols. 
 
En el tercer capítol es parla ja més concretament de com obtenir aquesta 
informació de profunditat. Principalment, es descriu la manera mitjançant la 
qual es pot obtenir la informació de profunditat a partir de l’obtenció dels mapes 
de disparitat. Aquests mapes indiquen la posició relativa dels objectes dins de 
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l’escena. Juntament amb una explicació més detallada d’aquests conceptes, 
també es fa una visió general dels tres grans grups de mètodes sobre els quals 
es pot treballar per a obtenir aquesta informació: mètodes locals, globals i semi-
globals. 
 
Un cop vistos els mètodes principals, així com la manera d’extreure la 
informació de profunditat, en el quart capítol es du a terme un anàlisi sobre les 
principals tècniques de pre-processat i post-processat utilitzades en aquest 
treball. Bàsicament es tracta de tècniques de segmentació sobre les quals es 
treballa per a donar una major qualitat als mapes de disparitat obtinguts. Els 
mètodes concrets són: region-growing, split and merge i, finalment, extracció de 
fons. 
 
En el cinquè capítol, es presenta una solució integrada. Aquesta solució parteix 
de la informació geomètrica de l’escena i de les imatges corresponents a cada 
vista (o càmera) de l’escena. Amb aquesta informació i els mètodes descrits en 
els capítols 3 i 4, el sistema és capaç de generar un mapa de profunditat. Els 
resultats obtinguts també podran ser observats i valorats en aquest capítol. 
 
Les conclusions extretes durant la realització del projecte i en la seva 
finalització es troben en el sisè capítol, així com possibles línies futures 
d’investigació i desenvolupament del projecte. També es fa una petita ressenya 
respecte al impacte ambiental. 
 
Finalment, remarcar que la temàtica del treball és molt matemàtica i a vegades 
no resulta senzill trobar un bon compromís entre el grau de rigor matemàtic 
amb el qual s’expliquen les coses, la intel·ligibilitat del concepte global i 
l’esquema de processament. Per aquest motiu, s’ha intentat fer èmfasi en la 
intel·ligibilitat del treball escrivint capítols força conceptuals amb només les 
eines matemàtiques imprescindibles. En els annexes es pot trobar, tal i com es 
va indicant al llarg de la memòria, informació més formal i detallada sobre 
mètodes, algoritmes i resultats. 
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CAPÍTOL 1. Sistemes Visuals 

1.1 El sistema visual humà 

1.1.1 Adquisició de les imatges: fisiologia de l’ul l 
El sistema visual és el mecanisme encarregat de proporcionar informació, a 
través d’imatges, de la realitat que ens envolta. Com qualsevol sistema real és 
un sistema molt complex on intervenen una gran quantitat d’actors, cadascun 
d’ells participant de manera més o menys activa en tot el procés. 

 
A la Figura 1.1 es poden observar les diferents parts de l’ull. Cadascuna d’elles 
acompleix una funció determinada i primordial per a la captació de les imatges. 
Per a una descripció més detallada es pot consultar l’annex A. 
 

 
 

Figura 1.1  Esquema de l’ull humà1 
 
Una senzilla explicació del que succeeix és la següent: 
 

1. El cristal·lí es deforma per a enfocar els objectes observats. 
 

2. La llum dispersa entra a través de la còrnia. 
 

3. La pupil·la s’encarrega de regular la quantitat de llum que entra en 
funció de la intensitat de la mateixa. 

 
4. La llum travessa l’humor aquós, el cristal·lí i l’humor vitri. 

 
5. A la retina es rep la llum incident i es genera informació nerviosa a 

través dels cons i els bastons. 
 

6. La informació nerviosa generada s’envia a través del nervi òptic 
cap al cervell perquè sigui interpretada2. 

                                            
1 Imatge extreta de http://eureka.ya.com/astronomia76/cat/ulls.html 
2 La descripció feta en aquest apartat és molt simplificada. De fet, encara no es coneix amb tot 
el rigor quin és el funcionament exacte d’aquest sistema. 
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És important destacar que el procés descrit anteriorment succeeix de manera 
simultània per als dos ulls. Aquest fet és important ja que, com es veurà 
posteriorment, el fet que ambdues imatges s’hagin de capturar en el mateix 
instant de temps és molt crític per a l’estimació de la profunditat. Aquest 
fenomen és el que anomenem sincronisme 3. A més, l’ull s’adapta de manera 
automàtica per enfocar els diversos objectes depenent de la seva distància. 
 
Pel que fa a la ubicació dels ulls, aquests es troben separats per una distància 
mitja de 6,5 cm. Aquest és un dels motius pels quals alguns dels sistemes 
comercials actuals de captura d’escenes 3D, que tracten d’imitar el sistema 
visual humà, situen dues càmeres a aquesta mateixa distància. 
 
Un altre punt important a tenir en compte és el camp visual. S’entén com a 
camp visual aquell espai que l’ull és capaç de capturar estant la mirada fixa en 
un punt. És a dir, l’àrea de visió que els ulls són capaços de cobrir sense 
realitzar cap tipus de desplaçament. En la Figura 1.2 es pot observar un 
diagrama on es representa el camp de visió horitzontal. Caldria remarcar dues 
zones principals a tenir en compte. Primerament la zona de visió monocular on 
no es té una sensació real de 3 dimensions. Aquesta informació de profunditat 
més aviat s’intueix. En canvi, en la zona de visió binocular la sensació de 
visionat en 3D és real. 
 

 
Figura 1.2  Camp de visió horitzontal humà4 

 
 

                                            
3 El sincronisme en el moment de captura és un tema àmpliament tractat en moltes 
publicacions com ara l’estudi dut a terme per INRIA [1]. 
4  Imatge extreta de http://www.ojodigital.com/foro/camaras/67528-sobre-perspectiva-humana-y-distancias-
focales.html 
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Un cop vist el camp de visió horitzontal, és el moment de veure com s’interpreta 
la informació rebuda. 
 

1.1.2 Interpretació de la informació: estimació de profunditat 
En l’estimació de profunditat el sistema visual humà actua comparant les vistes 
proporcionades per a cada ull. Es tracta d’un procés innat en l’ésser humà, 
però que requereix de cert processat per part del cervell. En la Figura 1.3 
s’inclou un diagrama de visionat d’una escena per part del sistema humà.  
 
Un cop analitzada la diferència entre ambdues imatges, el cervell és capaç de 
reconèixer objectes propers i objectes llunyans. En la mateixa Figura 1.3 es pot 
veure com la imatge rebuda per cada ull és diferent. Existeix un cert 
desplaçament entre els objectes i això és el que interpreta el nostre cervell. 
Com s’explicarà amb més detall en el capítol 3, desplaçaments grans indiquen 
una major proximitat, mentre que desplaçaments petits indiquen una menor 
proximitat. 
 
Es important remarcar, que tal i com es veurà en el següent capítol, els càlculs 
necessaris per a estimar aquesta profunditat no son trivials i requereixen d’una 
informació a priori sobre el sistema d’adquisició. Aquest procés s’anomena: 
calibratge del sistema, i en el cas del sistema visual humà es fa d’una manera 
innata. 

 
 

Figura 1.3 Sistema visual humà5 
 
 
Una de les darreres publicacions que ha tingut cert impacte sobre la manera en 
la qual el cervell interpreta les imatges percebudes ha estat [2]. Aquest estudi, 
realitzat per neuròlegs de la Universitat John Hopkins, ha servit per clarificar 
quina és l’activitat cerebral associada al reconeixement d’objectes. La conclusió 
bàsica de l’estudi ha estat que el cervell interpreta els objectes com una 
configuració espacial de múltiples superfícies. Com es veurà posteriorment en 
el capítol 4, i com ja s’ha comentat en la introducció, l’ús d’imatges 
segmentades en regions forma part de les tècniques de millora per a l’obtenció 
de la informació de disparitat. 

                                            
5 Imatge extreta de http://www.vision3d.com/images/bb.jpeg 
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1.2 Sistemes visuals artificials 

1.2.1 Adquisició de les imatges: la càmera com a ul l artificial 
Així com en el sistema visual humà, l’encarregat de captar la informació és l’ull, 
en el cas del sistema visual artificial aquesta tasca la realitza una càmera. En 
l’actualitat existeixen diferents tipus de càmeres i aquestes es poden classificar 
d’acord amb diversos criteris: com capturen la llum, com tracten la informació 
rebuda, com emmagatzemen o transmeten aquesta informació, quina qualitat 
ofereixen, per a quin context estan dissenyades, etc. Per aquest motiu, i davant 
de tanta diversitat, només es comentaran alguns aspectes que posteriorment 
es relacionaran amb el sistema visual humà. 
 
Pel que fa a l’estructura, a la Figura 1.4 es pot observar un diagrama d’una 
càmera. En ell podem veure els dos elements bàsics: la lent i el sensor. El 
primer, juntament amb la mida del sensor, determina l’àrea de visió de la 
càmera; mentre que la segona incorpora l’electrònica per a la captació de la 
llum que arriba a través de la lent. 
 

 
 

Figura 1.4 Esquema d’una càmera convencional6 
 
A l’annex B s’amplia la informació sobre les diferents parts de la càmera així 
com dels sensors utilitzats actualment. 
  

1.2.2 Interpretació de la informació: estimació de profunditat 
En el cas dels sistemes visuals artificials, la interpretació de la informació està 
clarament lligada a la manera com s’ha capturat aquesta informació, juntament 
amb l’objectiu final de l’aplicació per a la qual s’ha realitzat aquesta captura.  
En la Figura 1.5 es pot observar l’esquema corresponent a la captura i 
visualització de l’escena per part d’un sistema artificial. 

                                            
6 Imatge extreta de : http://www.samys.com/articles/david_mccullough/images/camera_diagram.jpg 
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Figura 1.5 Sistema visual artificial 
 
En la Figura 1.5 es pot veure com dues imatges simultànies, corresponents a 
dos punts de vista diferents d’una mateixa escena, proporcionen informació de 
profunditat. Aquesta informació es veu representada en el quadre de la dreta 
(mostrat en nivells de grisos), on els objectes propers es mostren més clars que 
els objectes llunyans, mostrats en colors més foscos. 
 
Abans s’ha mencionat que l’ull és capaç de canviar l’enfocament depenent de 
la proximitat o llunyania dels objectes, sobre els quals es centra la visió, de 
manera automàtica i instantània. Aquesta capacitat d’adaptació ha estat imitada 
amb cert èxit pels sistemes automàtics que incorporen opcions d’autofocus. 
 
Seguint amb la part física del sistema, cal afegir un altre element a tenir en 
compte: el calibratge del sistema . En un sistema de captació i representació 
en 3D, cal conèixer les posicions relatives de les càmeres, o vistes, respecte a 
unes coordenades de món. El sistema visual humà, de manera automàtica, és 
capaç d’absorbir aquesta informació i processar-la correctament. En el cas dels 
sistemes artificials cal dur a terme un procés anomenat calibratge. Aquest 
procés s’utilitza per assignar unes coordenades de locals i globals entre les 
càmeres que formen un sistema automàtic. Aquestes coordenades són les que 
s’utilitzaran posteriorment per a l’estudi geomètric de l’escena i l’extracció 
d’informació de profunditat corresponent. Aquesta informació es molt important, 
per aquest motiu hi ha una gran varietat de mètodes per a realitzar el calibratge 
dels sistemes visuals artificials a la literatura [3]. En aquest projecte parteix de 
la suposició que els sistemes han estat prèviament calibrats i es disposa de la 
informació corresponent als paràmetres extrínsecs (posició, escala i orientació 
de la càmera respecte a unes coordenades de mon) i dels paràmetres 
intrínsecs (paràmetres propis interns de la càmera com a distorsió radial, 
distancia focal, etc...).  
 
Un cop vistos els primers actors d’ambdós sistemes (més informació sobre les 
relacions existents entre ambdós sistemes es pot trobar a l’Annex C), es 
segueix amb la contextualització del treball. En el següent capítol es 
desenvolupa la geometria necessària per a l’anàlisi d’aquestes imatges 
capturades. 
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CAPÍTOL 2. Geometria epipolar i trinocular 

2.1 Introducció 
El més habitual per a l’obtenció d’informació de profunditat, des d’un punt de 
vista  tecnològic, és l’ús de dues càmeres. Com s’ha comentat anteriorment, 
l’ús de només dues vistes pot ocasionar alguns problemes. Per aquest motiu, 
s’ha decidit ampliar el nombre de càmeres fins a tres i aquest és el cas estudiat 
en aquest treball. 
 
Prèviament a l’estudi en profunditat sobre què són els mapes de disparitat i  
què representen, cal realitzar una breu introducció a la geometria i a la 
matemàtica que hi ha darrere de tots aquests conceptes.  
 
Per al bon funcionament d’un sistema estereoscòpic, cal conèixer les relacions 
existents entre les diferents imatges capturades en un mateix escenari i instant 
de temps. Aquestes relacions són de caire geomètric i depenent del nombre 
d’imatges amb les quals treballen reben diferents noms. Per una banda tenim la 
geometria epipolar, vàlida per a parells de càmeres (2 d’imatges) i per un altre 
cantó trobem la geometria trinocular, utilitzada per a trios de càmeres (3 
imatges). Algunes de les publicacions de referència sobre aquesta matèria són 
les de Faugeras [4] o les de Hartley i Zisserman [3]. 
 
Iniciarem l’estudi geomètric començant pel cas epipolar. D’aquesta manera, es 
veu el cas més simple, on només hi ha 2 imatges i, posteriorment, s’estendrà el 
problema a 3 vistes.  
 

2.2 Geometria epipolar 
Com ja s’ha comentat en la introducció, la geometria epipolar és aquella que 
relaciona dues imatges simultànies d’una mateixa escena. Aquesta relació és la 
que posteriorment s’utilitzarà per a la cerca d’objectes corresponents provinents 
de vistes diferents, però d’una mateixa escena i conseqüentment extreure la 
informació de profunditat de la mateixa.  
 
La seva base recau en la relació de punts entre el món real (el que volem 
capturar) i el món 3D (el que volem recrear). Si ens fixem en la Figura 2.1, 
podem observar quina és la relació existent entre punts concrets de dues 
imatges i les seves coordenades de món real i 3D. 

 
Figura 2.1 Esquema de relació de punts en un sistema epipolar 
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Aquestes relacions existents entre punts corresponents de dues imatges es 
poden compactar en el que es coneix com a matriu fonamental F . Aquesta 
matriu no deixa de ser una eina que permet la relació entre els punts d’una 
imatge (vista de referència) i les línies corresponents en la segona imatge 
(segona vista). Un anàlisi més curós es pot trobar a l’annex D. 
 
Un altre punt a tenir en compte són les oclusions. Entenem per oclusions 
aquells fenòmens pels quals un objecte (o part d’un objecte) que veiem en una 
vista, no pot ser visionat en una altra com a conseqüència de la geometria de 
l’escena o per la intercepció del camp de visió per part d’altres objectes de la 
mateixa escena. La solució a aquest problema esdevé cabdal ja que per a 
poder trobar relacions geomètriques entre punts, cal que aquests siguin visibles 
en totes les imatges. En la Figura 2.2 es pot veure un diagrama on es fa 
evident el problema de les oclusions. Com es pot comprovar, l’objecte R 
(objecte fosc) queda tapat per l’objecte Q (objecte clar) evitant que es pugui dur 
a terme una correcta relació entre punts i, per tant, a no poder extreure la 
profunditat de l’objecte R correctament. 
 

 
 

Figura 2.2 Oclusions en un sistema epipolar 
 
Veient el diagrama, una primera solució intuïtiva seria la de distanciar les 
càmeres (variar la seva posició) i d’aquesta manera intentar cobrir més 
superfície vista minimitzant així les oclusions. Aquesta solució, però, incorpora 
un problema i és que l’àrea de visió que estaran cobrint ambdues càmeres serà 
menor. Això incorpora la dificultat de trobar punts en comú, ja que a major 
distància entre càmeres, menor solapament entre imatges. En la Figura 2.3 es 
pot veure un diagrama on s’exposa aquesta problemàtica. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2.3 Camps de visió comú 
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En la part esquerra de la Figura 2.3 es pot observar un parell de càmeres 
situades a una distància d amb el camp de visió comú corresponent. En la part 
dreta, trobem un altre parell de càmeres situat a una distància D>d i com es pot 
comprovar, el camp de visió comú és molt menor. Així doncs, tot i que la 
superfície total coberta és major, la superfície comuna és menor, dificultant 
encara més el problema de trobar punts corresponents. 
 
Per tal de corregir el problema de les oclusions i millorar l’algorisme amb un 
nombre major de punts, s’evidencia la necessitat d’utilitzar una vista més. 
D’aquesta manera s’augmenta la informació solapada. Així doncs, una primera 
aproximació podria ser la utilització de la geometria epipolar aplicada a una 
vista més. És a dir, aplicar les restriccions imposades per la geometria en 
parells d’imatges: si tenim 3 imatges A, B i C, aplicar les restriccions epipolars 
entre A-B, i B-C o A-B, B-C i A-C. 
 

2.3 Geometria epipolar amb 3 vistes 
Com acabem de comprovar en l’apartat anterior, reconstruir un objecte 3D a 
partir d’únicament dues càmeres presenta diversos inconvenients com poden 
ser les oclusions o les dificultats per obtenir una bona correspondència de 
punts donada la separació entre càmeres. Certament, com més gran és la 
distància entre càmeres, més gran serà la regió de cobertura, però trobar 
correspondències serà més complicat amb el conseqüent problema a l’hora de 
crear els mapes de profunditat. Per tant, una altra bona opció seria la d’introduir 
una tercera càmera en una distància mitja per tal de millorar aquesta relació 
entre punts.  
 
El fet de tenir més vistes permet resoldre alguns problemes de manera més 
eficient que no pas en la geometria bifocal o binocular. Alguns dels exemples 
on es pot veure una millora són: el tractament d’oclusions i l’emparellament de 
punts en zones uniformes, entre d’altres. Aquestes millores remeten en el 
resultat final oferint una major precisió a l’hora d’establir les relacions entre 
punts d’imatges diferents. 
 
El problema de la geometria trinocular (o trifocal) es podria definir de la següent 
manera: 
 
A partir de 3 vistes d’una mateixa escena, s’estudia si els punts de projecció x1, 
x2 i x3, en les imatges 1, 2 i 3 respectivament, són punts corresponents. És a 
dir, si els tres punts són projeccions d’un mateix punt 3D X. Basant-se en la 
geometria epipolar, es pot afirmar que si es calculen les línies epipolars d’x1 i 
d’x2 en la tercera imatge, x3 s’ha de trobar en la intersecció d’ambdues línies 
per a que els 3 punts siguin corresponents. Això és així perquè si x1 i x3 són 
corresponents, x3 ha d’estar en la línia epipolar d’x1 en la tercera imatge. Per 
deducció podem veure que aquesta mateixa assumpció es pot fer per a x2 i, per 
tant, x3 ha de pertànyer a ambdues línies epipolars. És a dir, x3 és el punt 
d’intersecció de les línies, tal i com s’il·lustra a la Figura 2.4.  
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Figura 2.4  Projeccions d’un punt 3D X en geometria epipolar 

 
La geometria epipolar, utilitzant 3 vistes, indica doncs que x1, x2 i x3 són punts 
corresponents si x3 coincideix amb el punt d’intersecció de les línies epipolars 
d’x1 i d’x2 en les tercera imatge [10]. Aquesta és una condició necessària i 
suficient. En canvi, el punt d’intersecció no està definit si ambdues línies 
epipolars són paral·leles. Això succeeix quan els plans epipolars p13 (pla que 
conté X, C1 i C3) i p23 (pla que conté X, C2 i C3) són iguals. Aquesta 
circumstància pot produir-se en els següents casos: 
 

1. Quan els tres centres òptics (C1,C2,C3) són colineals. 
 

2. Quan els tres centre òptics no són colineals, però x1, x2 y x3 es troben 
sobre el pla definit pels tres centres òptics [5][6] 

 
Malauradament, aquesta situació no és poc comú, ja que sol succeir en aquells 
casos on les tres vistes s’han adquirit amb una mateixa càmera que es mou en 
línia recta (sistema parallax [7]). Aquesta ambigüitat és la que anomenen 
ambigüitat epipolar. En la Figura 2.5 es pot veure un diagrama amb les 
relacions abans anomenades. 
 
 

 
 

Figura 2.5  Ambigüitat epipolar 
 
 
Però a més del problema de l’ambigüitat, aquest mètode d’aplicació directa de 
la geometria epipolar a tres vistes té un altre afegit i és el seu cost 
computacional. Això es deu a que cada vegada que volem analitzar la 
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correspondència entre 3 punts és necessari calcular 2 línies epipolars i 
posteriorment la seva intersecció amb el corresponent cost computacional 
associat. 
 
Per tots aquests motius és necessari definir la geometria trifocal. Això ens 
permetrà relacionar dues vistes amb una tercera d’una manera més compacta i 
directa mitjançant una única equació matemàtica. Aquesta nova eina és el què 
anomenem Tensor trifocal. 
 

2.4 Geometria trinocular 
En aquest apartat es discuteixen els conceptes bàsics sobre el tractament 
d’una escena a partir de 3 vistes. Un cop vist l’enfoc proporcionat per la 
combinació de mètodes binoculars (epipolars), es defineixen els principis de la 
geometria trifocal o trinocular. Per a comprendre millor el que s’està cercant, es 
pot observar la Figura 2.6, on es mostra un esquema amb les relacions 
existents entre dos objectes i 3 imatges.  
 
Una forma de descriure matemàticament el problema de la geometria trifocal és 
mitjançant el tensor trifocal, com es pot veure a [8] i [9]. Aquests tensors 
permeten, per un part, evitar les singularitats indicades en l’apartat anterior 
(ambigüitat epipolar), i, per l’altra, obtenir una solució directa per a la 
correspondència entre 3 vistes. Així doncs, podem veure com anàlogament al 
cas de la geometria en dos vistes, el tensor trifocal fa les funcions de la matriu 
fonamental. És a dir, el tensor trifocal és l’encarregat d’encapsular totes les 
relacions geomètriques entre les tres vistes. 
 

 
 

Figura 2.6  Diagrama de relacions trinoculars 
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Les caracterísitques geomètriques principals del tensor trifocal són: 
 

1. Representa les homografies7 entre dues o més vistes induïdes per un 
pla retro-projectat per un una línia d’una altra vista. 
 

2. En contraposició a la matriu fonamental F, el tensor trifocal relaciona 
no només els punts, sinó també les línies entre les tres vistes i les 
seves combinacions (punts i línies). 

 
3. Es pot obtenir la matriu fonamental F entre els diferents parells de 

càmeres possibles i la matriu de càmera (P)8 a partir del tensor. 
 
Coneixent aquestes propietats, podem dir que la funció principal del tensor és 
la de transformar punts (o línies) d’una correspondència entre dues vistes en el 
seu corresponent punt (o línia) en la tercera vista. 
 
Com es pot comprovar, veient la Figura 2.6, la utilització d’una tercera vista 
ajuda en la solució dels problemes causats per les oclusions. D’aquesta 
manera, es pot veure com l’objecte Q (el més fosc) que abans quedava ocult 
per a la vista de la càmera dreta, ara es pot veure gràcies a la utilització d’una 
vista extra central. 
 
Una explicació més exhaustiva i detalls sobre el càlcul del tensor es poden 
trobar als annexes E i F, respectivament. 
 

                                            
7 Entenem per homografia aquella transformació que permet l’establiment de relacions directes 
entre dos plans de projecció. 
8 La matriu (P) és aquella que s’obté a través de la modelització geomètrica de la càmera dins 
l’escena analitzada. 
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CAPÍTOL 3. Mapes de disparitat i profunditat 
 

3.1 Introducció 
Com ja s’ha comentat en la introducció, el món de l’entreteniment i de les 
comunicacions sembla abocat cap a un entorn d’immersió. Aquest fenomen 
comporta una sèrie de canvis importants en molts dels aparells que actualment 
estem acostumats a utilitzar. Una mostra clara d’això la podem començar a 
veure en els monitors o televisors. Darrerament, certes companyies han 
començat a produir aparells capaços de mostrar imatges en 3D. La majoria 
basen el seu funcionament en l’ús d’una imatge de textura i una imatge de 
profunditat9.  
 
Una imatge de textura és aquella on es presenta la informació de color i seria 
l’equivalent al què ja es pot veure actualment en un monitor o televisor 
convencional. La imatge de profunditat, per la seva part, correspon a una 
imatge on hi ha indicades les posicions relatives dels objectes respecte les 
càmeres que les han adquirides.  
 
La utilització de la imatge de profunditat juntament amb la de textura permet 
estimar la visualització dels objectes que formen part de l’escena des de 
diferents punts de vista. Això proporciona la capacitat de generar les imatges 
de les dues càmeres que estan associades als dos ulls. 
 
La imatge de profunditat es representa mitjançant mapes de profunditat. 
Aquests són una representació espacial d’una escena capturada per una o més 
càmeres. Aquesta representació indica, a nivell d’escala de grisos, la 
profunditat relativa a la qual es troben els objectes de l’escena en relació a les 
posicions de les càmeres que l’han adquirit. En la Figura 3.1, es pot veure un 
exemple: a la part esquerra una captura original amb la textura corresponent  i 
a la part dreta la mateixa escena representada com a mapa de profunditat. En 
aquest cas, els objectes més clars representen objectes més propers a la 
càmera, mentre que els objectes més foscos representen objectes més 
allunyats de la càmera. 
 

 
 

Figura 3.1 Exemple de mapa de disparitat 
                                            
9 El monitor WowVx de Phillips [10] és un exemple de l’ús d’aquesta tecnologia. 
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La manera com mostrar aquesta informació a l’usuari es pot presentar sobre 
diferents tecnologies. Actualment, les que estan prenent força són aquelles en 
les quals l’observador no requereix l’ús d’ulleres o elements semblants per a la 
visió de les imatges de profunditat. Aquestes es basen en la utilització de 
pantalles lenticulars. En la Figura 3.2 es pot veure un exemple d’aquest tipus 
de pantalles. 

  
 

Figura 3.2 Diagrama d’una pantalla lenticular 
 
 
El diagrama mostrat és un exemple de pantalla lenticular que ofereix 9 vistes 
simultànies. Com s’indica en la Figura 3.2, gràcies a la forma de les múltiples 
lents que formen la pantalla, la informació es dirigeix directament cap a cada un 
de manera independent. Aquest fenomen de refracció és el que permet la no 
utilització d’ulleres, ja que la informació va directament a l’ull corresponent. No 
obstant, aquest tipus de tecnologia presenta una alta sensibilitat a la situació de 
l’observador respecte la pantalla. Lleugers desplaçaments de l’usuari que 
utilitza el monitor propicien defectes en la recreació de les imatges en 3D. 
 
Pel que fa als mètodes d’estimació de profunditat, en l’actualitat n’existeix una 
diversitat força àmplia. Principalment, trobem dos solucions tecnològiques 
predominants: les càmeres de profunditat i l’emparellament de punts a partir de 
l’anàlisi i processat d’imatge. Aquesta darrera és la que s’empra en aquest 
treball. 
 

3.1.1 Càmeres de profunditat 
Les càmeres de profunditat utilitzen làsers o infrarojos i es basen en el time-of-
flight de l’ona enviada. És a dir, les càmeres emeten un raig (làser o infraroig) i 
mesuren la profunditat de l’escena i dels objectes que hi intervenen a través del 
retard entre l’ona propagada i l’ona rebuda provinent de la reflexió de la 
primera. Com més ràpid sigui el retorn de l’ona, més proper estarà l’objecte de 
la càmera. En contra partida, com més lent sigui el retorn, més lluny estarà 
l’objecte de la càmera. S’han realitzat diversos estudis realitzats en la matèria i 
algunes de les principals aportacions es poden veure a [11] 
 
Un dels models més utilitzats i que presenta unes millors prestacions és la 
ZCam de 3DV Systems, mostrat a la Figura 3.3. El preu d’aquesta, 
aproximadament 100 €, fa que ara comencin a aparèixer nous productes que 
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l’incorporen. Tot i així, es preveu un gran augment en la producció com a 
conseqüència de la forta entrada d’aquesta tecnologia en sectors de l’oci, com 
ara els videojocs i l’entreteniment personal. Aquest fet, facilitarà l’abaratiment 
dels preus, cosa que permetrà la seva implantació en moltes aplicacions on ara 
es desestima el seu ús com a conseqüència del seu cost.  
 
Una bona mostra del potencial d’aquesta tecnologia el trobem en l’absorció de 
3DV Systems per part de Microsoft. Això demostra el gran interès existent en 
aquesta tecnologia i que molt probablement, en breu, la XBOX10 de Microsoft, 
comptarà amb aquesta tecnologia per als seus jocs basats en el moviment i la 
interacció física del jugador. 
 
El motiu principal per a la incorporació d’aquesta tecnologia en els videojocs es 
deu a la necessitat de molts jocs de dur a terme un seguiment gestual de 
l’usuari. Per a realitzar aquest seguiment cal separa l’usuari de la resta de 
l’escena i l’ús de la informació de profunditat permet dur a terme una 
segmentació ràpida, senzilla i eficient.  
 

 
Figura 3.3 ZCam11 

 
 
Però no tot són avantatges. Un dels problemes que presenten aquestes 
càmeres és la baixa resolució. En aquest cas concret, el sensor és capaç de 
reproduir imatges, en color (RGB), amb una qualitat de 1.3 Mega píxels i la 
resolució espaial es situa entre 1 i 2 cm. Això vol dir que és capaç de 
discriminar profunditats que es trobin a una distància igual o menor a la 
d’aquests valors. 
 

3.1.2 Processat d’imatge 
Pel que fa als mètodes de processat d’imatge, el què es du a terme és una 
anàlisi de les imatges capturades i se’n realitza un processat posterior. Aquest 
processat es basa en la cerca de diferències (de desplaçaments) entre 
objectes, o parts d’objectes, iguals en les dues imatges o vistes. Així doncs, un 
punt o un objecte que s’ha desplaçat molt, serà un objecte proper. D’altra 
banda, un objecte que no s’ha desplaçat o que ho ha fet lleugerament, serà un 
objecte llunyà. Recordem que estem parlant de dues imatges preses en el 
mateix instant i que per tant, aquests desplaçaments només es deuran a les 
                                            
10 La XBOX és un aparell electrònic concebut per a l’entreteniment en la llar. Està dins de la 
família d’aparells coneguts com a consoles. 
11 Imatge extreta de http://www.3dvsystems.com/technology/product.html#2 
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posicions relatives dels objectes i les càmeres dins de l’escena i no com a 
conseqüència d’un moviment real dels mateixos. 
 
Per a dur a terme l’estimació de diferències entre imatges, cal primerament 
trobar els punts sobre els quals volem calcular el desplaçament. És aquí on 
apareix un ventall de possibilitats força ampli. 
 
Un cop trobades aquestes diferències, cal extreure la informació de profunditat. 
La manera d’extreure aquesta informació es basa en la utilització de la 
trigonometria. Coneixent la geometria de l’escena només cal aplicar les 
coordenades de món real als objectes seleccionats i a partir d’aquí extreure la 
informació de profunditat. La relació existent entre ambdós mapes, els de 
disparitat i els de profunditat, es pot observar en la Figura 3.4. 
 

 
Figura 3.4 Diagrama de coordenades per a l’extracció de profunditat 

 
Com es pot apreciar en la Figura 3.4 existeix una disparitat entre dx  i ix , com a 
conseqüència de les posicions relatives de les càmeres. A partir d’aquest 
esquema elemental, es pot deduir la profunditat (coordenada z) del punt P 
partint de les següents equacions 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4. L’equació 3.1 relaciona la 
càmera esquerra amb el sistema 
 

 
z

xh

f

Pi +−=                                                  (3.1) 

 
Per la seva banda, l’equació 3.2 relaciona la càmera dreta 
 

 
z

xh

f

Pd +=                                                    (3.2) 

 
Extraient x d’ambues s’obté 
 
 hfPPz id 2)( =−                                            (3.3) 
 
i, finalment, d’aquí ja es pot extreure la z (la profunditat) 
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id PP
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z

−
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                                                      (3.4) 

 
A continuació es descriuen tres tècniques de les més utilitzades: block-
matching, region-matching i feature-matching. 
 

3.2 Correspondència de punts 
Com s’acaba de comentar, la correspondència de punts es basa en la cerca de 
correspondències entre punts de diverses imatges. Aquesta cerca, es pot 
realitzar de diferents maneres: per blocs (conjunt fix de punts) o per regions 
(conjunt variable de punts). 
 

3.2.1 Block-matching 
En el cas del block-matching, el que es du a terme és una agrupació de punts 
en una estructura o bloc. Així doncs, ja no buscarem un sol píxel en una 
imatge, sinó un conjunt de píxels adjacents els uns amb els altres.  
 
La mida i la forma del bloc pot variar en funció del mètode utilitzat. Alguns 
algoritmes, utilitzen blocs de mida fixa [12] i d’altres utilitzen mètodes 
adaptatius [13] i varien la mida i la forma del bloc en funció de les 
característiques de la imatge. L’avantatge d’aquests mètodes amb blocs 
variables és que són capaços d’ajustar-se millor a cada imatge i en poden 
extreure millors resultats, per exemple en zones on es produeixen transicions 
entre objectes. En contrapartida, tenen un cost computacional més gran que els 
blocs fixes i una complexitat major de càlcul. 
 
De totes maneres, tant en una metodologia com en l’altra el que s’està buscant 
finalment és el mateix: el moviment relatiu dels píxels de la imatge. Això és el 
què s’anomena disparitat .  
 
En la Figura 3.5 es pot observar un exemple de block-matching. A la part 
esquerra de la figura, es pot observar un fotograma d’una seqüència de vídeo 
vista des de l’esquerra de la sala, mentre que en la part dreta s’hi pot veure la 
mateixa escena, en el mateix moment, però vista des de la dreta de la sala. El 
quadre vermell marcat en la imatge de l’esquerra correspon al bloc que estem 
buscant i el quadre verd en la imatge de la dreta és el bloc corresponent al 
vermell en l’altra imatge. 
 

 
Figura 3.5 Exemple de block-matching 
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La línia vermella correspon a la línia epipolar, (veure apartat 2.1.1). Ambdues 
imatges es troben alineades ja que s’ha dut a terme un procés de rectificació  
de les imatges. Figura 3.6 es pot veure un diagrama d’un parell d’imatges 
rectificades i un parell d’imatges sense rectificar. 

      
 

Figura 3.6 Diagrama de rectificació d’imatges 
 

 
Aquest procés de rectificació consisteix en l’alineació  de les vistes de manera 
que les línies epipolars quedin emparellades, com es pot observar en la Figura 
3.5. En la Això permet fer les cerques només en 1D, cosa que accelera el 
procés ja que les cerques requereixen menys processat per a calcular la 
següent posició de cerca. 
 
El procés en sí, doncs, consisteix en anar calculant la diferència existent entre 
el bloc que passem i la posició sobre la qual es realitza la comparativa. 
Existeixen diverses mètriques per a calcular aquestes diferències. Les més 
significatives són: Normalized Cross Correlation (NCC), Sum of Squared 
Differences (SSD), Sum of Absoulte Differences (SAD) i Normalized Sum of 
Squared Differences (NSSD). En la taula 3.1 es pot veure un resum d’aquestes 
mètriques juntament amb les seves expressions matemàtiques corresponents 
on In(u v) fa referència a una finestra de píxels de mida (u,v) i In el valor de la 
intensitat mitja sobre la finestra en qüestió. 
 
 
Taula 3.1  Mètriques de càlcul de diferències 
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Independentment de la mètrica escollida, un cop trobats aquest errors mínims, 
ja podem passar a elaborar el mapa de disparitat. Tal i com s’ha comentat amb 
anterioritat, els desplaçaments són els que ens indicaran si un objecte, dins 
l’escena, es troba a prop o lluny. Per tant, només ens cal veure quins han estat 
aquests desplaçaments i especificar-los en un mapa de disparitats. 
 
Però l’ús d’aquesta metodologia incorpora alguns artefactes en la solució final. 
El fet d’utilitzar blocs d’una mida arbitrària i fixa provoca que quan trobem la 
millor posició per a un bloc, aquest potser està envaint zones que no 
corresponen a un mateix objecte. Això fa que apareguin aquests errors 
anomenats artefactes de bloc. Un exemple d’aquests problemes es poden 
veure en la Figura 3.7, on a la dreta es pot observar el matching amb blocs i a 
l’esquerra la silueta original. 
 

    
Figura 3.7 Efecte de bloc 

 
Certament, el problema dels blocs no es trivial de resoldre. Per una banda, si 
s’intenta enxiquir els blocs, per a evitar solapaments amb zones no 
corresponents, es perd informació sobre la qual treballar per aconseguir un 
matching millor. Per l’altra banda, si es fan les regions més grans existeix més 
informació, però costarà més de trobar objectes més grans i/o tindrem 
problemes a l’assignar les profunditats, ja que difícilment objectes grans tindran 
una profunditat constant. Això fa que els mètodes hagin d’ésser parametritzats, 
i els valors d’aquests paràmetres es canvien en funció de l’escenari on es 
treballi. Una altra possibilitat és la d’automatitzar aquest procés i utilitzar 
mètodes adaptatius, que varien automàticament els valors d’aquests 
paràmetres en funció d’informació lateral que reben o poden obtenir per ells 
mateixos. 
 
Finalment, un altre problema a tenir en compte és el de les oclusions. 
Existeixen algunes solucions per a comprovar-ne l’existència i intentar 
minimitzar-les. Es tracta de mètodes de cross-checking on el que es fa és una 
primera estimació de profunditat que posteriorment es compara amb una 
segona on el què s’ha fet ha estat invertir les imatges. És a dir, que la imatge 
de referència del primer cas, ara passa a ser la imatge examinada i viceversa. 
Els punts on existeixin diferències apreciables entre les disparitats es marquen 
com a ocults. 
 
Però davant de tots aquests inconvenients, les tècniques de block-matching 
segueixen tenint el seu interès per la seva senzillesa d’implementació. Aquest 
fet, les converteix en grans candidates per a posteriors implementacions sobre 
hardware (GPUs o FPGAs) capaces de produir resultats a temps real. 
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3.2.2 Region-matching  
La base dels mètodes basats en region-growing és molt semblant a la 
comentada anteriorment per al block-matching. La principal diferència recau en 
el fet d’utilitzar regions en lloc de blocs. El que es busca amb l’aportació de les 
regions és permetre ajustar millor els resultats. És evident que els objectes 
reals difícilment poden ser descompostos en blocs, tot i que aquests siguin molt 
petits (i ja s’ha comentat el problema de treballar amb blocs massa petits), i per 
tant és més natural utilitzar regions de diferents mides i formes per a realitzar 
les tasques d’estimació de profunditat. 
 
Tenint en compte el que el sistema humà interpreta els objectes com a un 
múltiple conjunt de superfícies [2] i, a més, tenint present la informació sobre 
profunditat que es pot obtenir a través del color (variant per a plans diferents) 
sembla força recomanable partir d’aquestes premisses per a l’elaboració d’un 
mètode de segmentació. La idea és crear regions a partir de criteris de color, ja 
que el canvi de color va acompanyat moltes vegades d’un canvi de profunditat.  
 
Certament, la segmentació té aspectes positius com ara la facilitació de 
detecció d’objectes o regions en zones texturades o el manteniment més 
natural de contorns. Però també té alguns aspectes negatius: si la zona és poc 
texturada es poden produir errors greus, ja que un mateix píxel es podria 
assignar a posicions diverses i seria difícil encertar la correcta. A més, si la 
regió és extremadament texturada es crearan un nombre molt gran de 
segments amb els problemes de càlcul i d’assignació de profunditats que això 
comporta. 
 
Posteriorment, en el capítol 4 es du a terme una explicació més detallada 
d’alguns d’aquestes mètodes de segmentació per a la creació de regions. En la 
Figura 3.8 es poden observar tres imatges: la primera és un fragment del 
quadre original amb textura, la segona mostra un mapa de profunditat obtingut 
amb blocs fixes i la tercera mostra la mateixa imatge obtinguda mitjançant 
regions. 
 

            
 
 

Figura 3.8 Comparativa de bloc i regions 
 
Com es pot veure, el fet d’utilitzar blocs fixes condiciona els resultats, oferint 
alguns efectes d’engruiximent de les figures. Això és deu a la ubicació d’un bloc 
en un llindar de la figura com a conseqüència de la seva semblança amb el 
bloc original. D’altra banda, es pot observar com la segmentació mitjançant 
regions ofereix un major grau de definició. Com s’ha comentat anteriorment, 
això es deu a l’ajustament de les regions amb les figures que intervenen en 
l’escena, així com dels seus contorns. 
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3.2.3 Feature-matching 
Els mètodes explicats fins al moment, suposaven que tots els píxels amb els 
quals s’estava treballant tenien la mateixa importància o pes. Els algoritmes 
que utilitzen mètodes de feature-matching canvien aquest enfoc. En aquest 
cas, els mètodes assignen pesos a alguns punts de la imatge que s’han 
considerat més rellevants. Aquests punts s’han escollit a partir de mètodes 
d’extracció de punts característics. 
 
En la literatura existeixen múltiples exemples de mètodes que es centren en la 
detecció de punts característics en una imatge com ara [14], [15] o [16]. 
 
Cal tenir en compte, però, que no tots els blocs contindran punts característics. 
Això fa que els problemes enumerats anteriorment per als mètodes de block-
matching i region-matching segueixin tenint validesa en aquest cas. En el cas 
de no existir aquests punts, la metodologia a seguir és la mateixa que la 
descrita en un procés de matching on tots els píxels tenen el mateix pes. 
 
 

3.3 Metodologies per a l’obtenció de mapes de disparita t 
Un cop vista la tècnica sobre la qual es basa l’obtenció de profunditat a partir 
de l’anàlisi i la cerca de correspondències en imatges, arriba el moment de 
plantejar diferents enfocs a l’hora d’afrontar el problema. En aquest cas, la base 
és la cerca de punts corresponents a partir de: mètodes locals, mètodes globals 
o mètodes semi-globals. 
 

3.3.1 Mètodes locals 
Es coneixen com a mètodes locals aquells que es basen en característiques 
locals obtenint com a resultat una imatge de disparitat. Com s’ha comentat 
anteriorment, entenem aquesta disparitat  com la diferència de posició relativa 
de dos punts corresponents en dues imatges captades en un mateix instant de 
temps dins d’una mateixa escena. D’altra banda, entenem com a 
característiques locals  aquelles que ens donen informació sobre una part 
molt petita de la imatge (un píxel i els seus veïns) i no tenen en compte la resta 
d’informació proporcionada per la imatge. 
 
Un cop vista l’essència d’aquests mètodes, es pot deduir que el seu resultat 
serà relativament correcte, ja que sense tenir en compte tota la informació de la 
imatge es poden produir molts errors que no podran ésser corregits de manera 
local. En contrapartida, i com veurem posteriorment, aquests mètodes resulten 
menys costosos computacionalment parlant ja que treballem amb menys dades 
simultàniament i les operacions a realitzar poden ser més ràpides.  
 
El block-matching simple, comentat prèviament, és un clar exemple de mètode 
local. En ell només es tenen en compte el píxel central examinat i els seus 
veïns. 
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3.3.2 Mètodes globals 
Com el seu nom indica, els mètodes globals fan referència a tècniques que 
tenen en compte una visió global de la imatge. Aquests tipus de mètodes 
també es coneixen com a mètodes globals de minimització d’energia. El nom 
ve donat pel seu funcionament, ja que el que intenten aquests mètodes és 
minimitzar una certa funció cost. En cada iteració, el mètode va refinant els 
resultats a base d’intentar minimitzar la funció cost especificada. Bàsicament, 
es tracta de restriccions locals que intenten minimitzar els errors que es 
produeixen en àrees locals de la imatge (zones amb poca textura, per 
exemple). 
 
Les funcions utilitzades com a referència per a minimitzar són molt diverses i 
depenen de cada algoritme concret. Una fórmula general d’aquests tipus de 
mètodes es mostra en la fórmula 3.5. Bàsicament, consten d’un primer terme 
T1 determinat per la diferència entre les imatges analitzades i el mapa de 
disparitat inicial; i d’un segon terme T2 que valora la condició que s’ha imposat. 
Aquesta condició pot ser molt diversa: suavitat entre regions, continuïtat, etc. 
 
    Fcost = T1 + T2     (3.5) 
 
 
Utilitzar una quantitat major d’informació proporciona una millora en els 
resultats, però en contrapartida impliquen un major cost computacional. Per 
intentar minimitzar aquest cost, alguns mètodes han optat per optimitzar el 
problema a través de la paral·lelització del problema. Un exemple en són els 
mètodes basats en Dynamic Programing [17]. Aquests mètodes simplifiquen el 
problema limitant les restriccions de la funció cost a 1D. Certament, el temps de 
càlcul baixa radicalment, però els resultats no són tan espectaculars. Un 
exemple clar el podem veure en la Figura 3.9, on podem observar un mapa de 
profunditat extret a partir de tècniques de Dynamic Programing. En la imatges 
es poden observar clarament les limitacions del mètode en forma de línies 
horitzontals clarament marcades. En aquest cas, el que s’ha fet ha estat 
restringir les condicions a 1D en horitzontal de manera que els refinaments 
només s’han realitzat en aquesta direcció deixant de banda la consistència 
entre línies o consistència vertical. Aquesta aparició de soroll en el sentit 
vertical és el què s’anomena streaking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.9 Efecte streaking en mètodes de Dynamic Programing 
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Altres mètodes han intentat minimitzar aquests problemes en les dues 
dimensions (2D), però resulten més costosos. Els més prometedors actualment 
són els basats en Graph Cuts [18] i els basats en Belief-propagation [19]. Els 
primers, Graph Cuts, converteixen el problema a examinar (el mapa de 
disparitats) en grafs i busquen quin és el tall mínim per a resoldre el grafs, sent 
aquest tall la solució al problema. En el segon cas, l’algoritme calcula els 
possibles valors de profunditat de cada píxel en funció dels valors de 
profunditat dels píxels veïns. Com és d’esperar, aquest mètode esdevé 
altament costós ja que la quantitat de dades amb les que treballa és molt gran. 
Tot i així, l’algoritme descrit a [2] és capaç de reduir els costos i la complexitat 
oferint un resultat semblant als mètodes originals basats en Belief-propagation.  
 

3.3.3 Mètodes semi-globals 
Després de veure les aproximacions més distants del problema, mètodes locals 
i mètodes globals, arriba el moment de presentar els mètodes semi-globals. El 
que es persegueix en aquest tipus de mètodes és la hibridació dels dos 
mètodes anteriors intentant de treure profit dels punts forts d’ambdues 
solucions. 
 
Així doncs, aquest tipus d’algoritmes es basen en una primera inicialització 
centrada en els mètodes locals (matching de blocs o de regions) i un posterior 
refinament dels resultats. A diferència dels mètodes globals, els mètodes semi-
globals no utilitzen tota la informació, o gran part de la informació, 
proporcionada per la imatge. Un exemple podria ser el mètode presentat per 
[28], on es realitza una primera fase local mitjançant un emparellament per 
regions i, posteriorment, es realitzen millores en el mapa a partir de restriccions 
aplicades a regions veïnes. En la Figura 3.10 es pot veure la diferència entre 
les implicacions entre mètodes locals, globals i semi-globals. En el primer cas, 
un píxel només interactua amb els seus veïns (adjacents o de regió); en els 
mètodes globals, aquesta relació passa a ser a nivell de tots els píxels de la 
imatge; i, finalment, en el cas semi-global, la relació només es manté entre 
blocs o regions adjacents 

 

 
 

a)       b)     c) 
 

Figura 3.10 Relacions de píxel: a)mètode local b)mètode global c)mètode semi-global 
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Veient els avantatges dels mètodes semi-globals, la seva utilització sembla una 
opció prou raonable. Tot i així cal tenir en compte alguns detalls. De la mateixa 
manera que en els mètodes locals, en aquest tipus de mètodes (semi-globals) 
la manera com agrupem els píxels també resulta clau. Així doncs, passem a 
comentar amb més detall les diferents metodologies de les quals es disposa 
per a la creació d’aquests blocs o regions. 
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CAPÍTOL 4. Segmentació  

 

4.1 Introducció 
La manera com s’agrupen els píxels en una imatge per a formar regions, 
segments o objectes resulta clau per a la posterior obtenció de mapes de 
profunditat correctes. La cerca d’un mateix objecte en diferents vistes per a 
obtenir-ne la seva informació de profunditat és una tasca molt sensible a les 
propietats geomètriques de l’objecte. Per aquest motiu, sembla interessant 
analitzar mètodes utilitzats per a la creació d’aquestes agrupacions. Els 
mètodes que realitzen aquesta tasca s’anomenen de segmentació, ja que el 
que duen a terme és una segmentació de la imatge en regions.  
 
Un altre motiu de pes per a la utilització d’aquests mètodes ja ha estat tractada 
en el primer capítol, on s’ha indicat que els darrers estudis mostrats a [6] 
indiquen que el cervell interpreta els objectes com una suma de regions. Per 
tant, sembla força lògic procedir de la mateixa manera i dividir les imatges en 
regions o segments. 
 
Els criteris per a la segmentació poden ser diversos: canvis en la luminància, 
detecció de contorns, detecció d’objectes, etc. L’algoritme descrit en aquest 
projecte utilitza els valors de color com a criteri per a la creació de regions. Així 
doncs, píxels que es trobin allunyats a una distància major de la marcada per 
un llindar concret, s’assignaran a regions diferents. La manera com es recorre 
la imatge i es creen aquestes regions també és força diversa.  
 
A continuació s’exposen un seguit de tècniques per a la segmentació 
d’imatges. Les dues primeres (Region-growing i Split and merge) fan referència 
a mètodes per a la creació de regions a partir de criteris de color, mentre que la 
tercera (Extracció de fons) també utilitza criteris de color, però en aquest cas no 
es segmenta la imatges en moltes regions, sinó en una de sola: el fons de 
l’escena. 
 

4.2 Region-growing 
Com indica el seu nom, els mètodes basats en tècniques de region-growing 
utilitzen el què en la literatura s’anomena floding o dit d’una altra manera, 
inundació [21], [22]. Per a crear les regions l’algoritme marca un punt (seed o 
llavor) en la imatge i aquest va “inundant” fins on li ha sigut permès. L’efecte és 
semblant al d’una taca que es va estenent. La regió deixa de créixer quan deixa 
de complir-se alguna de les condicions imposades. Aquestes condicions poden 
ser: distància mínima de semblança de color, distància màxima espacial, etc. 
Aquest procés es repeteix fins que tots els punts de la imatge han estat 
assignats a alguna regió. 
 
Una altra característica d’aquest tipus de mètodes és la seva sensibilitat al punt 
d’inici. Amb això, el què es vol indicar és que al tractar-se de mètodes que a 
partir d’un punt donat van creixent segons unes directrius, depenent de la 
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posició d’aquests punts inicials, les imatges segmentades corresponents no 
seran iguales. Això fa que aquest tipus d’algoritmes introdueixin un cert 
paràmetre d’aleatorietat als resultats. Tot i així, donada la seva àmplia 
utilització i el seu cost relativament baix, s’ha decidit utilitzar-lo com a possible 
mètode de segmentació. 
 
A la Figura 4.1 es pot veure un diagrama de blocs de l’algoritme concret de 
region-growing que ha estat implementat en aquest projecte. Aquest comença 
assignant els seeds des de la cantonada superior esquerra de la imatge. A 
partir d’aquí, mira els valors de les tres components de color (RGB) dels píxels 
veïns que no estan allunyats espacialment més d’un cert llindar i en calcula la 
distància euclidiana. Posteriorment, si aquesta distancia està dins del llindar de 
color, aquests píxels s’inclouen dins de la regió. Aquest procés es torna a 
repetir amb els píxels que han estat inclosos a la regió i així successivament 
fins a no complir una de les dues condicions: distància espacial o distància de 
color. Arribats a aquest punt, es busca el següent píxel buit mirant primer les 
columnes i posteriorment les files. Certament, la manera de com introduir els 
nous punts de partida per a la creació de regions esdevé un camp molt ampli 
sobre el qual treballar. Per aquest motiu es va decidir utilitzar un mètode senzill, 
però eficaç. 

 
 

Figura 4.1 Esquema de l’algorisme de region-growing implementat 
 
En la Figura 4.4 a) es pot veure un exemple d’imatge segmentada utilitzant el 
mètode de region-growing.  
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4.3 Split and merge 
Aquest tipus d’algoritmes utilitzen, de la mateixa manera que el region-growing, 
una aproximació top-down. La principal diferència entre el region-growing  i 
l’split and merge recau en la manera com es creen les regions. Mentre en el 
primer cas les regions es van creant mitjançant un mètode d’inundació, en 
aquest segon cas l’agregació a les regions és fa de manera més sistemàtica. 
 
El mètode genèric, descrit a [23] i a [24] pren la imatge com a una única regió i 
aquesta es va dividint si els píxels analitzats no compleixen un criteri 
d’homogeneïtat respecte el segment processat. Aquest procés, que rep el nom 
d’split, provoca una sobre segmentació de la imatge. Això provoca l’aparició 
d’un nombre de regions excessives i per aquest motiu es du a terme un segon 
procés d’agrupació entre regions adjacents. Aquest mètode d’agrupació es 
coneix com a merge i en la Figura 4.2 es pot veure un diagrama de blocs del 
seu funcionament. 
 

 
Figura 4.2  Diagrama de blocs del mètode split and merge 

 
 
D’altra banda, el mètode implementat en aquest treball es basa en aquesta 
metodologia, però no el segueix estricament. En la figura 4.3 es pot veure el 
diagrama de blocs corresponent i a continuació es descriuen els diferents blocs 
implementats. 
 

 
Figura 4.3  Diagrama de blocs del mètode split and merge propi 

 

4.3.1 Split 
La imatge, a diferència del mètode original, es segmenta directament assignant 
una regió per a cada píxel. D’aquesta manera el que s’obté és una imatge 
extremadament sobre segmentada. El motiu pel qual no s’ha emprat un mètode 
més acurat de divisió ha estat per a evitar costos computacionals. 

4.3.2 Merge 
Un cop feta la divisió de la imatge en múltiples regions, es du a terme una 
primera iteració on cada píxel es compara amb el seu veí. Si la distància 
euclidiana de color és inferior al llindar establert, aquests punts passaran a 
formar part d’una única regió. Aquest procés és realitza iterativament fins que 
en alguna de les iteracions ja no es pot realitzar cap agrupació. 
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El problema d’aquest tipus d’agrupació recau en que algunes de les regions 
que es formen mitjançant aquest mètode poden esdevenir de formes no massa 
coherents amb els objectes de l’escena. Per aquest motiu, en la majoria dels 
casos es convenient l’aplicació d’una segona limitació. Dos criteris principals a 
tenir en compte són: que les regions no siguin massa petites i per altra banda, 
que no siguin massa grans. 

4.3.3 Eliminació de regions petites 
Degut a la dificultat d’emparellar correctament regions de mida massa petita, 
cal doncs adherir aquestes regions a les seves veïnes més semblants. Per a 
fer-ho, totes aquelles regions menors a un cert llindar establert de píxels 
s’uneixen amb la seva veïna de color més semblant, tot i que d’aquesta manera 
s’incompleixi la condició de semblança de color descrita. 
 

4.3.4 Divisió de les regions massa grans 
Tot i que aquestes poden estar representant correctament objectes de la 
imatge, és poc probable que aquestes regions presentin la mateixa profunditat 
en tots els seus píxels. Per aquest motiu, totes les regions amb un nombre 
major de píxels d’ample o d’alt, respecte als indicats pel llindar corresponent, 
seran dividides en fragments màxims d’aquestes mateixes mides. 
 
En la Figura 4.4 b) es pot veure un exemple de la segmentació realitzada pel 
mètode Split and merge. Les diferències amb el region growing es poden 
apreciar en zones uniformes. Un exemple d’aquest cas el trobem la cantonada 
superior esquerra de les imatges. En el frame original aquesta regió correspon 
a la paret, la qual és d’un color llis i presenta un nivell de textura molt baix. Això 
provoca que en el cas del region-gowing la formació de les regions ha estat des 
de la cantonada superior esquerra i anant omplint 
 
 

   
 
                   a) amb region-growing   b) amb split and merge 
 

Figura 4.4 Exemple d’imatge segmentada 
 
 
Tot i semblar que en algunes parts de les imatges han estat dividides en blocs, 
cal remarcar que la forma quadrada de les regions ve donada per la condició 
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de mida màxima de la regió i com aquesta es va creant. Si es compara amb la 
imatge original, Figura 3.5, es pot veure com aquest efecte es produeix en 
regions de color molt semblant i de gran extensió. Per evitar problemes en 
l’assignació de profunditats, com ja s’ha comentat anteriorment, es preferible 
tenir regions més petites. Per aquest motiu, s’imposa una condició de mida 
màxima de la regió. Aquesta condició és la que crea els blocs. 
 

4.4 Extracció de fons 

4.4.1 Introducció 
A diferència dels mètodes utilitzats fins ara, l’extracció de fons s’apropa més a 
la interpretació semàntica de la imatge i no pas al processat de baix nivell. El 
que es vol intentar corregir amb l’aplicació d’aquest mètode són els errors 
produïts en objectes del fons de l’escena. Aquest tipus d’objectes no 
acostumen a variar de posició i per tant la seva profunditat al llarg del temps 
acostuma a ser constant. 
 
A la seva manera, no deixa de ser un mètode de segmentació, ja que separem 
els fons de les imatges de primer pla i per aquest motiu s’ha decidit incorporar-
lo com a mètode de millora a partir de mètodes de segmentació. 
 
L’extracció de fons d’una escena ha sigut, i segueix sent, un tema encara no 
resolt en el camp del processat d’imatge. Bàsicament, el que es busca és la 
diferenciació entre els objectes que estan al fons i els que es troben en un 
primer pla. Les aplicacions que es poden beneficiar d’aquestes tècniques son 
diverses: detecció de cares i/o punts característics, sistemes de 
videoconferència, compressió i edició de vídeo i el suavitzat de mapes de 
profunditat en l’extracció d’una escena 3D. Existeixen diverses solucions a la 
literatura que intenten resoldre aquest problema. Algunes de les més 
significatives són les solucions mono-càmera amb modelització de fons a partir 
de Gaussianas [25], o les solucions multi-cámera [26] basades en codebooks 
[27] i més recentment [28], on es proposa l’ús de pixel layers. 
 
A l’hora d’elaborar un mètode de segmentació d’aquestes característiques, cal 
tenir en compte algunes consideracions. Potser una de les més importants sigui 
el compromís entre la qualitat de la segmentació davant del cost computacional 
de l’algoritme. Tant a [25], com a [26] i a [28], la matemàtica és elaborada i 
complexa. Per aquest motiu, s’ha cregut convenient intentar minimitzar aquesta 
complexitat per tal de trobar una solució un xic més eficient, tot i delmar la 
qualitat dels resultats en certa mesura. El mètode proposat és força senzill i 
està basat en regles estadístiques. Això fa que en sigui possible la seva 
implementació i execució en un entorn MATLAB. D’altra banda, alguns resultats 
mostrats recentment a [29] sí que ofereixen uns resultats rellevants en quant a 
relació entre qualitat dels resultats i velocitat de càlcul. Aquests mètodes es 
basen en implementacions que treballen sobre GPU (Graphic Processor Unit). 
A diferència dels algoritmes tradicionals dissenyats per a CPU convencional, 
els algoritmes desenvolupats per a treballar amb GPU aprofiten tota la 
capacitat de càlcul i de paral·lelisme de les noves targetes gràfiques, 
augmentant de manera considerable el rendiment.  
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4.4.2 Escenari i condicions de contorn 
El mètode d’extracció de fons implementat en aquest treball es basa en un 
escenari mono-càmera. Tot i que el set-up total consti de 3 càmeres, s’ha 
cregut convenient en un primer pas tan sols utilitzar una sola càmera per a no 
sobrecarregar el sistema. Certament, el fet d’utilitzar més d’una càmera hauria 
ajudat a resoldre algunes errades produïdes per oclusions, possiblement 
evitables amb un nombre major de càmeres i, en conseqüència, d’àrea de 
cobertura.  
 
D’altra banda, les condicions que s’ha tingut en compte són:  
 

1) El fons que cal extraure és completament desconegut a priori.  
2) És possible que existeixin des del principi de l’escena alguns objectes 

que no formen part del fons. 
 
Els enregistraments per als experiments s’han dut a terme, principalment, en el 
Laboratori 137 de l’EPSC, sota unes condicions semi-controlades de llum. Com 
a font d’entrada es captura una seqüència de vídeo, se’n processa la 
informació i posteriorment se’n detecta el fons. Un esquema bàsic del muntatge 
i del funcionament es pot veure en la Figura 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5 Esquema de funcionament 
 
Com es pot veure en la Figura 4.5, l’objectiu del mètode és el d’eliminar 
objectes de primer pla per a poder obtenir el fons de l’escena. Cal remarcar que 
com a objectes de primer pla s’entenen aquells objectes que tenen moviment 
durant el transcurs de l’escena. 
 

4.4.3 Algoritme 
Bàsicament, l’algoritme pren com a punt de partida una idea molt senzilla i 
intuïtiva: els elements que formen part del fons no es mouran o tindran una 
certa tendència a restar immòbils. Partint d’aquesta premissa, el que s’ha dut a 
terme ha estat el desenvolupament d’un software capaç de processar els 
frames d’una escena i anar avaluant els canvis que s’hi produeixen. Així doncs, 
l’algoritme es centra en la comparació del frame actual amb un altre de 
referència i avalua els canvis en les escenes mitjançant el càlcul de la variància 
i de la diferència del valor mig respecte de l’espai de color en RGB. La definició 
d’aquest frame de referència es troba detallat més endavant, dins de l’apartat 
de 4.4.4. 
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Simplificant doncs, podríem dir que un element que s’està movent en una 
escena no es considera un element del fons, tal i com ja s’ha descrit 
prèviament. D’aquesta manera, un píxel que tingui una variància alta indicarà 
que allí hi ha hagut un moviment i que per tant aquella zona ha sigut 
travessada per un objecte del primer pla. Un diagrama de blocs on es pot 
observar el funcionament de l’algoritme es pot observar a la Figura 4.6 
 

 
 

Figura 4.6 Diagrama de blocs de l’algoritme 

4.4.4 Paràmetres 
El mètode implementat compta amb diferents paràmetres que es poden ajustar, 
com ja s’ha pogut observar en el diagrama de la Figura 4.3. Per aquest motiu, 
s’ha cregut convenient enumerar-los i explicar-ne la seva naturalesa i aplicació.  
 

• Frame  de referència 
Per al càlcul del frame de referència s’han utilitzat dos enfocs 
diferents. Per un cantó, s’ha creat aquest frame utilitzant el frame 
anterior directament, mentre que l’altra opció analitzada ha estat la 
d’utilitzar una mitja dels valors acumulats fins al moment.  
 
En el primer dels casos, la metodologia adoptada és semblant a la 
utilitzada en els mètodes basats en frame differences [30] on s’utilitza 
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directament la diferència entre el fotograma actual i l’anterior per a 
veure quines han estat les variacions en l’escena. Aquesta primera 
aproximació, resulta bastant interessant ja que el seu càlcul és molt 
senzill, per tant ràpid, i a més permet detectar amb facilitat canvis 
importants entre frames consecutius. Però aquesta solució presenta 
alguns problemes ja que la informació utilitzada es limita a la del 
fotograma anterior i a l’actual, perdent la informació que s’hauria 
pogut anar acumulant durant el decurs de la captura i posterior anàlisi 
de la seqüència. 
 
Per intentar incorporar la major informació possible, s’ha decidit 
utilitzar un fotograma de referència creat a partir de la mitja dels 
valors adquirits fins el moment anterior al fotograma analitzat. 
Aquesta variant ens permet anar modificant el valor mig en funció 
dels canvis que es produeixin en l’escena a canvi d’un cost molt petit 
de recàlcul de la mitja per a cada frame. 

   
• Longitud de la seqüència 

El fet d’utilitzar només la mitja i la variància no garanteix el bon 
funcionament de l’algoritme. Un altre paràmetre utilitzat ha estat el 
del número de frames en els quals un píxel s’ha mantingut constant. 
Mentre la variància i la mitja ens proporcionen informació sobre els 
canvis que es produeixen en l’escena, el número de fotogrames els 
quals un píxel s’ha mantingut constant ens dóna un valor de fiabilitat 
del què es podria definir com a fons. La no utilització d’aquest 
paràmetre empitjora els resultats, tal i com es pot comprovar en la 
Taula 4.1 i la Taula 4.2. 

 
• Correcció de la il·luminació 

Les variacions brusques d’il·luminació tendeixen a crear situacions de 
saturació en la captació de les imatges. Els sensors reben massa 
llum de cop o massa poca i no sou prou ràpids per adaptar-se al 
canvi. Un exemple molt clar d’aquest comportament el podem trobar 
en els sensors de les càmeres de baix cost (webcams).Per aquest 
motiu, donada l’aproximació realitzada en aquest treball on s’ha basat 
el treball en l’anàlisi de la mitjana i de la variància, existeix un 
problema per a aquells punts on el color està prop d’aquests extrems: 
el blanc per una banda i el negre per l’altra. Objectes o parts 
d’objectes molt clars o molt foscos presenten uns valors de variància 
molt baixos i per aquest motiu, els píxels eren fàcilment classificables 
com a fons deixant esteles o regions de soroll negres i/o blanques. 
 
Per eliminar aquests artefactes, s’ha decidit utilitzar una mesura de 
luminància com a paràmetre de correcció. Aquest paràmetre dona 
més pes a les variàncies dels punts propers a la saturació. D’aquesta 
manera, s’intenta discriminar millor els canvis produïts en l’escena i 
trobar així els píxels que realment formen part del fons. 
 
S’ha definit dos criteris diferents per a la correcció de la luminància. 
Una primera correcció consistia en utilitzar directament la funció 
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inversa de la luminància. Aquesta mesura ha millorat els resultats per 
als colors foscos, però no ha sigut òptima per a valors clars i ha 
empitjorat el resultat global del mètode. Això és degut a que si els 
colors clars ja es trobaven saturats aquesta rectificació no els ha 
afectat. Fent-ne la inversió els resultats eren també força dolents en 
mitja.  
 

4.4.5 Experiments i resultats 
Per a l’avaluació del mètode s’han realitzat una sèrie d’experiments utilitzant 
dos tipus de seqüències diferents. Per una banda, s’ha utilitzat la seqüència 
anteriorment descrita en el punt 4.4.2, que com ja s’ha comentat, es tracta 
d’una seqüència adquirida en un laboratori on les condicions d’il·luminació eren 
força controlables, cosa que facilitava la tasca de l’algoritme. D’altra banda, 
s’ha utilitzat una seqüència d’exteriors [31]. La seqüència consta d’un escenari 
on es pot observar un carrer on hi circulen vehicles, hi ha vianants i alguns 
objectes del fons es mouen lleugerament, però constant (fulles de palmera). 
Aquesta segona seqüència ha estat utilitzada per a comprovar la validesa de 
l’algoritme, ja que jugant amb tants paràmetres, és important tenir en compte 
que no podem centrar-nos només en una sola mostra de test per a poder 
ajustar l’algoritme. 
 
Però a més de la diferència de l’entorn de captura, hi ha altres factors que 
alteren els resultats. Com es pot observar en la Figura 4.7, si deixem la càmera 
gravant sense interactuar amb el fons, es poden apreciar algunes zones que 
van quedant descobertes i assignades al fons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7 Mostra del soroll introduït pel sensor 
 
 
El fragment de seqüència mostrat a la Figura 4.7 correspon a  un escenari 
estàtic on no hi havia cap usuari ni objecte que intervingués directament. 
D’acord amb el mètode de funcionament de l’algoritme, els píxels diferents del 
verd són aquells que apareixen quan hi ha hagut una variància en la imatge i 
per tant s’ha cregut que un objecte ha passat per davant d’un altre. Com 
s’acaba de comentar, això no pot ser, ja que la seqüència es troba sense 
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actors. Així doncs, es pot demostrar com el soroll introduït per la càmera i les 
variacions d’il·luminació no controlada afecten els experiments. 
 
Un altre factor influent és el color, ja que per a colors foscos i clars, com ja hem 
comentat, la variància és menor. Això implica que quan un objecte molt fosc o 
molt clar passa per davant del fons i s’hi detura uns instants pot ser considerat 
amb més facilitat com a part de fons que no pas un color menys saturat. 
 
Per a avaluar els resultats,s’ha cregut convenient utilitzar la diferència entre el 
què ha estat definit com a fons pel nostre algoritme y un fotograma de ground 
truth (el fons real). Per a evitar problemes en la mesura, no s’ha utilitzat la 
PSNR (Peak Signal Noise Ratio) ni mesures semblants, ja que el soroll introduït 
pels sensors de les càmeres desvirtuaria el resultat real o ens proporcionaria 
poca informació. Així doncs, finalment s’ha optat per un sistema de diferència i 
llindar. Aquest mètode consisteix en calcular la diferència entre el fons obtingut 
i el ground truth. Posteriorment, els píxels que estan per sobre un llindar seran 
classificats com a erronis. Aquests píxels donaran una mesura de la precisió 
del nostre algoritme a l’hora de detectar el fons. Per a escollir aquest llinda, 
s’ha utilitzar un estudi del histograma de la diferència obtinguda. D’aquesta 
manera, es pot observar clarament on es concentren els errors produïts per 
l’algoritme i separar-los així dels errors introduïts pel soroll de la imatge. El 
valor d’aquest paràmetre ha estat estimat a 0.05 i ha estat avaluat sobre l’espai 
de color normalitzat, és a dir entre 0 i 1. 
 
A la Taula 4.1 i a la Taula 4.2 podem observar diferents experiments duts a 
terme amb les combinacions de paràmetres, i els seus valors corresponents, 
més significatives. La Taula 4.1 fa referència a la seqüència de test del 
laboratori, mentre que la Taula 4.2 fa referència a la seqüència d’exteriors. 
Cada experiment independent es pot observar a cada fila de la taula. D’altra 
banda, a les columnes podem observar els valors dels paràmetres modificats 
per a cada experiment: 
 

• ref 
Fa referència al tipus de frame de referència utilitzat. 
 

• long 
Es refereix a si s’ha utilitzat o no la informació sobre la longitud total 
de la seqüència. 
 

• lum 
Indica si s’ha fet o no una correcció de la luminància 
 

• thr 
Mostra el valor paràmetre que s’ha utilitzat com a llindar a l’hora de 
considerar un canvi rellevant entre el fotograma actual i el de 
referència. 
 

• lmin 
Indica quin és el valor mínim de frames mitjançant el qual es pot 
considerar un píxel com a fons o no. 
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• error 
Dona un tant per cent del número de píxels erronis sobre el total de 
píxels de la imatge 

 
 
Taula 4.1  Experiments realitzats amb la seqüència de test del laboratori 
 
 

 Ref Long  lum  thr  lmin  error [%]  
Exp01 prevIm   10 10 0.2256 
Exp02 currMean   10 10 0.2078 
Exp03 prevIm   10 10 0.0532 
Exp04 currMean   10 10 0.0441 
Exp05 prevIm  invers 10 10 7.0957 
Exp06 currMean  invers 10 10 7.2077 
Exp07 prevIm  invers 10 10 6.4257 
Exp08 currMean  invers 10 10 6.9116 
Exp09 prevIm   20 10 0.0998 
Exp10 currMean   20 10 0.0983 
Exp11 currMean   20 10 0.0407 
Exp12 prevIm   20 10 0.0461 
Exp13 prevIm  invers 20 10 8.5498 
Exp14 currMean  invers 20 10 8.8026 
Exp15 prevIm  invers 20 10 8.2754 
Exp16 currMean  invers 20 10 8.5518 

 
 
 
Com es pot observar en la Taula 4.1, el millor resultat l’ofereix la utilització de la 
mitjana acumulada dels valors de fons com a frame de referència, juntament 
amb la informació de longitud de la seqüència i sense tenir en compte cap 
correcció de luminància. D’altra banda, el pitjor cas el presenta la utilització la 
mitjana acumulada per al frame de referència, la no utilització de la informació 
sobre la duració total de la seqüència i l’aplicació d’una correcció en la 
luminància. 
 
Els resultat generals obtinguts per a aquest primer experiment certament són 
millors que els exposats en la Taula 4.2. Això és degut a que els algorismes 
han estat implementats i dissenyats utilitzant seqüències de test interiors en el 
laboratori que coincideix amb el tipus de gravació duta a terme per  a l’extracció 
de resultats de la Taula 4.1. 
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Taula 4.2  Experiments realitzats amb la seqüència de test exterior 
 
 

 Ref long  Lum thr  lmin  error [%]  
Exp01 prevIm   10 10 36.0482 
Exp02 currMean   10 10 43.6784 
Exp03 prevIm   10 10 25.8021 
Exp04 currMean   10 10 27.1914 
Exp05 prevIm  invers 10 10 36.0482 
Exp06 currMean  invers 10 10 43.6784 
Exp07 prevIm  invers 10 10 25.8021 
Exp08 currMean  invers 10 10 27.1914 
Exp09 prevIm   20 10 33.1771 
Exp10 currMean   20 10 51.3490 
Exp11 currMean   20 10 25.3438 
Exp12 prevIm   20 10 23.6432 
Exp13 prevIm  invers 20 10 34.8867 
Exp14 currMean  invers 20 10 52.8086 
Exp15 prevIm  invers 20 10 17.5391 
Exp16 currMean  invers 20 10 17.4792 

 
 
En aquest cas, el millor ha estat utilitzar una correcció de luminància. Això es 
deu a les característiques de la seqüència. Al tractar-se d’una realització en 
exteriors els valors de luminància disten dels obtinguts en la seqüència del 
laboratori. D’altra banda, queda clar que la pitjor solució és la de no utilitzar la 
informació de longitud de la seqüència corregint la luminància. 
 
 

4.5 Pre-processat i post-processat  
Les tècniques que s’han descrit en aquest capítol poden intervenir en diferents 
parts del procés de creació dels mapes disparitat: abans de l’extracció 
d’informació de profunditat o bé després. Per tant, es pot dir que existeix una 
possible utilització en una etapa de pre-processat i una altra en una etapa de 
post-processat. 
 
El que es busca introduint aquests mètodes en l’etapa de pre-processat és 
buscar directament la informació de profunditat de les regions creades. 
D’aquesta manera, evitem alguns errors en l’estimació de profunditat, com ja 
s’ha comentat en altres apartats. I en cas que es produïssin, el seu impacte 
seria mínim, donada la seva petitesa dins de la imatge global.  A la Figura 4.7 
es pot veure el diagrama de blocs per a la utilització d’aquests mètodes dins 
d’un esquema general. 
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Figura 4.7 Diagrama de blocs per al mètode de pre-processat 
 
 
Com es pot observar, el mètode es basa en segmentar les imatges i una 
vegada segmentades estimar les profunditats de les regions trobades en les 
diferents imatges. Posteriorment, amb aquestes profunditats, associades a 
regions, es crea el mapa de profunditat. A la Figura 4.8 es pot veure un 
esquema amb les diferents etapes, il·lustrades amb exemples. 
 

 
 

Figura 4.8 Esquema per al mètode de pre-processat 
 
 
D’altra banda, aquests mateixos mètodes, poden ésser útils per a una etapa de 
post-processat. El seu sentit és el de refinar els resultats obtinguts pels 
mètodes locals, ajustant els mapes de disparitat inicials amb les regions 
creades a partir de la segmentació. A la Figura 4.9 es pot veure el diagrama de 
blocs corresponent a aquest enfoc i en la Figura 4.10 es poden observar els 
resultats per a cada bloc del mètode. 
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Figura 4.9 Diagrama de blocs per al post-processat 
 
 

 
 

Figura 4.10 Esquema per al mètode de post-processat 

 
En l’annex G es pot veure un seguit d’imatges resultants del mètode post 
processat a partir de la segmentació extreta mitjançant el mètode de region-
growing.
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CAPÍTOL 5. Sistema integrat i resultats 

 

5.1 Introducció 
Un cop analitzats els elements que intervenen en la captació de les imatges, la 
geometria que hi ha al darrera i el posterior refinament que podem realitzar 
durant el pre-processat i el post-processat és el moment d’intentar compaginar 
aquests resultats per tal d’obtenir un sistema amb el màxim de possibilitats 
integrades. En aquest sistema final, s’ha optat per la implementació del sistema 
descrit a [32].  
 
Per a l’obtenció dels mapes de disparitat s’ha utilitzat una tècnica de region 
matching. Com hem vist anteriorment, aquesta tècnica consisteix en 
l’assignació d’un conjunt de píxels de forma arbitrària i la seva relació amb un 
únic objecte de l’escena representada. Posteriorment, a cada regió se li 
assigna una única profunditat, assumint que els objectes són plans i estan 
posicionats perpendicularment a la càmera. Com ja s’ha comentat 
anteriorment, aquesta tècnica resulta més complexa que el matching tradicional 
amb blocs fixes, però a canvi ofereix uns millors resultats ja que evitem els 
artefactes de bloc. És a dir, a l’assignar la mateixa profunditat a tot un bloc, 
sense tenir en compte els possibles objectes que aquest conté, és pràcticament 
impossible estimar la profunditat correcta de cada objecte.  
 
Un altre punt important a tenir en compte en la integració, és que el sistema 
final sigui ràpid, vistes a que en un futur aquesta informació de profunditat es 
pugui extreure en temps real. Això ha originat algunes de les decisions que 
s’il·lustren més endavant. 
 
Finalment, s’ha estudiat l’escenari trinocular (amb tres càmeres), per a 
comprovar si els resultats obtinguts són millors que en cas binocular. Les 
càmeres han estat calibrades prèviament, cosa que facilita la cerca dels 
objectes.  
 
El procés consta de 3 fases: suavitatzat, segmentació i extracció de profunditat. 
Les tres fases estan explicades en els apartats posteriors i un diagrama de 
blocs del mateix es pot veure en la Figura 5.1. 
 

 
 

Figura 5.1  Esquema de producció dels mapes de profunditat 
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5.2 Suavitzat  
Amb l’objectiu de reduir el soroll de les imatges i millorar així el rendiment de la 
posterior etapa de segmentació, es realitza primerament un filtrat de la imatge. 
Aquest filtrar consisteix en un suavitzat anisotròpic, que redueix el soroll, però 
manté els contorns, necessaris per a la posterior segmentació. Un suavitzat 
més senzill como una mitjana o un filtre Gaussià no conservaria els contorns i 
les regions obtingudes posteriorment no correspondrien amb els objectes de 
l’escena. 
 
Amb l’objectiu de que el mètode seleccionat pugui executar-se en temps real, 
s’han descartat algoritmes computacionalment massa exigents, com ara 
mètodes basats en Mean-Shift [33].  
 
Tenint en compte totes aquestes limitacions,  s’ha utilitzat una versió 
simplificada de difusió anisotròpica. Cada píxel es promitja amb 3 píxels 
contigus, a escollir entre les combinacions mostrades a la Figura 5.2. Aquesta 
elecció es du a terme observant les diferències en valor absolut entre les 
components RGB de cada píxel i el píxel central. Aquella combinació que 
obtingui el valor mínim serà l’escollida. Aquest procés es repeteix per a cada 
píxel i un total de 8 vegades per a tota la imatge. Això implica que en cada 
iteració la plantilla utilitzada pot ésser completament diferent. 

 

 
 

Figura 5.2 Plantilles del filtre 
 
Aquesta tècnica presenta un compromís entre temps d’execució i qualitat dels 
resultats que resulta suficient per al càlcul de la profunditat de cada regió. La 
Figura 5.3 mostra els resultats del suavitzat anisotròpic   
 
 

                    
 

Figura 5.3 Suavitzat anisotròpic 



   45 

5.3 Segmentació 
Un cop eliminat el soroll de la imatge, es pot procedir a la seva segmentació. El 
mètode de segmentació utilitzat correspon al descrit en l’apartat 4.3 d’aquest 
mateix treball. Els motius per a la utilització d’aquest mètode són la seva relació 
entre qualitat dels resultats i velocitat de processament. 
 
Un cop realitzada aquesta segmentació, s’obté un número variable de regions, 
com es pot observar en al Figura 5.3, on cadascuna correspon a un únic 
objecte de l’escena (sempre que es compleixi la suposició que objectes 
diferents tindran colors diferents). En la següent fase s’assignaran els nivells de 
profunditat corresponent a cada regió. 
 
 

 
 

Figura 5.4 Resultat de la segmentació 
 

5.4 Extracció de profunditat 
Per a obtenir la profunditat que correspon a cada regió es realitza un 
emparellament de regions (region matching). Al tenir la informació de calibratge 
de les càmeres, es pot saber que a un píxel d’una càmera A l correspon un 
píxel d’una altra càmera B, que es trobarà en algun punt de la línia epipolar. La 
posició exacta sobre aquesta línia depèn únicament de la profunditat a la qual 
es trobi en l’escena l’objecte al qual pertany el píxel analitzat, per tant, per a 
trobar aquesta profunditat només cal trobar el píxel a la càmera B sobre la línia 
epipolar que correspon al píxel analitzat en A. 
 
Utilitzar simplement la diferència de color entre els dos píxels es massa 
susceptible a errors, per això s’utilitzen suports majors, com ara blocs quadrats 
o regions de forma arbitrària. Posteriorment, a tot els píxels del suport se’ls 
atorga la mateixa profunditat. En aquest treball s’han utilitzat regions arbitraries 
com a suport, ja que si aquestes s’han obtingut mitjançant una segmentació 
com la descrita anteriorment tendeixen a correspondre millor amb els objectes 
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de l’escena, i es minimitza així el risc de cobrir erròniament diferents objectes (i 
per tant diferents profunditats) amb el mateix suport. 
 
L’algoritme de region matching per tant, consisteix en recollir cadascuna de les 
regions en les que s’ha dividit una imatges de la càmera A (o central) i 
desplaçar-la al llarg de la línia epipolar en l’altra càmera B (o lateral), calculant 
a cada pas l’error quadràtic mig (MSE) i seleccionant finalment la profunditat 
corresponent a la posició amb el menor error. La Figura 5.4 mostra un 
esquema del procés, que pot trobar-se amb més detall per exemple a [11] 
 

 
 

Figura 5.4 Diagrama reprojecció de regions 
 
 
En el cas trinocular, es disposa d’una càmera central i dues laterals. Per a fer el 
region matching, les regions es veuen desplaçades per les dues càmeres 
laterals a la vegada, i el seu error quadràtic mig es combina. En aquest treball 
s’han examinat diverses formes de combinar l’MSE d’ambdues càmeres 
laterals: Utilitzar el mínim dels dos, la seva suma o el seu producte. També s’ha 
utilitzat únicament l’error d’una de les càmeres laterals, tan la de l’esquerra com 
la de la dreta, amb l’objectiu de comprar el mètode trinocular amb el binocular. 
En el següent apartat es comparen ambdós mètodes. 
 

5.5 Resultats  
L’avaluació objectiva de la qualitat dels mapes de profunditat obtinguts no és 
senzilla, ja que no es disposa de la profunditat real, i per tant no es pot realitzar 
Una comparació directa. S’han realitat, en canvi, dues mesures indirectes: la 
qualitat de les imatges que s’obtenen quan s’utilitza el mapa de profunditat per 
a reconstruir les vistes laterals a partir de la central i la cobertura d’aquestes 
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imatges sintetitzades, és a dir, quants píxels queden per cobrir de les imatges 
laterals després de la reconstrucció. 
 
Abans es detallaran els paràmetres utilitzats en els experiments: 

5.5.1 Seqüència de prova 
Les seqüències de prova utilitzades són les propostes per Microsoft Research i 
poden descarregar-se del web [34]. Es tracta de dues seqüències diferents 
(Ballet i Breakdancers) adquirits per 8 càmeres cadascuna i per a les quals es 
proporciona també la informació de la calibració de les càmeres, asixí com els 
mapes de profunditat obtinguts per a cada càmera per Micrsoft Research. 

 

5.5.2 Qualitat de la reconstrucció 
A la Figura 5.6 es pot observar un exemple dels mapes de profunditat 
obtinguts. La intensitat de cada píxel correspon directament amb la distància 
estimada a la càmera, per tant, els píxels foscos estan més propers i els clars 
més allunyats. 

 

         
 

Figura 5.6 Exemple de mapa de disparitat obtingut 
 
 

Cal fixar-se en les siluetes de les dues persones, que estan ben delimitades i 
tenen una profunditat coherent: estan més properes a la càmera (més fosques) 
que no pas el fons. El fons, al ser de color homogeni, és difícil d’emparellar 
correctament i mostra algunes profunditats incorrectes i dispars. Concretament, 
el fons al voltant de la ballarina està massa a prop (massa fosc) i impedeix 
apreciar correctament la silueta de la ballarina. 

 
Per a l’avaluació subjectiva, tots els píxels de la càmera central han estat 
projectat cap a l’espai 3D, utilitzant la matriu coneguda de projecció de la 
càmera i la profunditat estimada de cada píxel, i després reprojectats cap a les 
dues càmeres laterals utilitzant les seves respectives matrius de projecció. 
Quan diversos píxels d’origen coincideixen en les mateixes coordenades de 
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destí, s’utilitza el color més proper a la càmera. Els píxels de destí que no 
quedin coberts es deixen en blanc. D’aquesta manera s’obté una reconstrucció 
per a cada càmera lateral, on la seva relació senyal-soroll de pic (PSNR) 
respecte a la imatge original pot calcular-se. Només es calcula sobre aquells 
píxels que no ha quedat en blanc, i les PSNR de cada càmera lateral es 
promitgen per a obtenir un sol valor. 

 
La Figura 5.7 mostra els valors de PSNR obtinguts. Pot veure’s que ambdues 
seqüències de prova, el millor mètode és el producte dels MSE de les dues 
càmeres laterals. També es pot observar que els mètodes trinoculars funcionen 
millor que els binocualrs. 
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Figura 5.7 PSNR dels resultats de la reconstrucció 
 
 

5.5.3 Cobertures obtingudes per cada mètode 
A la Figura 5.8 es pot veure un exemple de reconstrucció. Els píxels en blanc 
corresponen a les zones que no han pogut ésser reconstruïdes.  
 

 
 

Figura 5.8 Exemple de cobertura 
 
 
Cal recordar que aquestes zones no cobertes no s’han inclòs en el càlcul de la 
PSNR. Per aquest motiu, es va creure pertinent utilitzat un altre varem per a 
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ponderar aquest error de cobertura. A la Figura 5.9 es mostren els 
percentatges de cobertura de cada mètode (promitjats sobre ambdues càmeres 
laterals).  
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Figura 5.9 Àrea de cobertura 
 
Es pot apreciar que els dos mètodes binoculars tenen una major cobertura. 
Això es pot deure a que els mapes de profunditat binoculars tendeixen a ser 
més coherents (regions contigües tenen profunditat semblants), i tot i que 
aquests profunditats no sigui les correctes, permeten cobrir la major part de la 
reconstrucció 
 

5.5.4 Seqüència de test 
Una vegada finalitzada l’etapa d’avaluació per reconstrucció es va procedir a la 
prova de l’algoritme sobre una seqüència de test diferent a les utilitzades per al 
desenvolupament dels algoritmes. Seguint el mateix criteri d‘elaboració del 
mètode d’extracció de fons (apartat 4.4), s’ha utilitzat una seqüència capturada 
en unes condicions diferents per tal de comprovar la robustesa de l’algoritme.  
 
La captura d’aquesta seqüència es va produir a TiD Barcelona, dins del marc 
d’un projecte nacional. Per a la captura es van utilitzar tres càmeres situades 
aproximadament sobre el mateix eix horitzontal, amb el sistema de sincronisme 
corresponent i sota unes condicions de llums controlades. 
 
En la Figura 5.10 es pot observar el resultat del mètode: la imatge de l’esquerra 
correspon a la captura amb textura, la imatge central és la primera estimació de 
profunditat i, finalment, la imatge de la dreta mostra el mapa de profunditat final 
amb l’extracció de fons ja aplicada. 
 

 
 

Figura 5.10 Resultats obtinguts utilitzant el sistema integrat 
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CAPÍTOL 6. Conclusions i línies futures 
 
Per a la realització del projecte s’ha dut a terme un esforç considerable per a la 
comprensió de les eines matemàtiques i geomètriques que hi ha darrera de 
l’extracció d’informació de profunditat. Tot i així, s’ha cregut convenient intentar 
fer la memòria el més intel·ligible possible i per aquest motiu s’ha simplificat el 
cos de la memòria utilitzant únicament les parts imprescindibles i deixant els 
detalls en la part d’annexes. 
  
D’altra banda, remarcar els experiments realitzats amb els diferents mètodes 
d’extracció de profunditat i segmentació. Aquests darrers han demostrat ser de 
gran ajuda per a la millora dels resultats, ja sigui durant l’etapa de pre-
processat com en l’etapa de post-processat. 
 
Per al cas de l’extracció de fons es recomanaria una nova línia d’investigació 
per a la compensació de l’efecte dels colors en les mesures estadístiques de 
l’algoritme. Aquesta millora consistiria en una aproximació per trams on es faria 
una divisió de l’espai RGB (amb valors compresos entre 0 i 255) en tres trams: 
un primer tram per a colors foscos (0-55), on s’aplicaria un augment en el pes 
de la variància per als píxels que complissin aquesta condició; un segon tram 
central (56-200) on no s’aplicaria cap canvi; i un tram final (201-255) on es 
tornaria a aplicar la mateixa condició que en el primer tram. Els valors afegits 
entre parèntesi són orientatius i han estat identificats com a suggeriment per a 
un posterior anàlisi més exhaustiu després d’algunes proves realitzades. 
 
Finalment, s’ha dut a terme una integració de les solucions de segmentació 
dins d’un framework d’extracció de profunditat a partir del cas trinocular i s’han 
pogut observar les millores introduïdes per aquest cas, enfront del cas 
binocular. El punt principal ha estat la presentació d’alguns detalls de la 
implementació realitzada. Els resultats presentats mostren que les tècniques 
trinoculars produeixen mapes de profunditat que, al ser utilitzats per a 
reconstruir les vistes laterals a partir de la central, resulten en reconstruccions 
més fidels a l’original. D’altra banda, deixen un nombre més ampli de zones 
sense cobrir que no pas les tècniques binoculars. 
 
Com a futura línia de treball es recomanaria l’ús de mètodes més globals, que 
explotin les relacions entre regions. En aquest sentit, a [35] es proposa un 
mètode iteratiu i a la bibliografia més recent s’estudien mètodes completament 
globals, com per exemple Belief Propagation [36].  

 
Pel què fa a les implicacions mediambientals del projecte, remarcar que amb la 
millora de les comunicacions a distància, i dels entorns immersius, es podrien 
estalviar un nombre considerable de desplaçaments amb el corresponent 
estalvi de combustible. Això propiciaria una millora en quant als índex de 
contaminació i les reserves d’energies no renovables. 
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Annex A. L’ull 
 

Fisiologia de l’ull 
A continuació, es du a terme una definició més detallada de les parts de l’ull i 
de la funció que exerceixen: 
 

• Escleròtica 
És una membrana de color blanc situada a la part més externa de 
l’ull. La seva funció és la de donar forma a l’ull i protegir les parts 
internes del mateix. És el què de manera comú anomenem “el blanc 
de l’ull”. 
 

• Còrnia 
Està situada a la part anterior de l’ull. Vindria a ser la prolongació de 
l’escleròtica. A l’estar en la part davantera és transparent per a poder 
permetre el pas de la llum a l’interior de l’ull a través de la pupila. 
 

• Humor aquós 
Es tracta d’una dissolució salina i transparent. No té cap funció 
directa en la visió, però s’encarrega de mantenir una pressió 
adequada entre el cristal·lí i la còrnia. 
 

• Cristal·lí 
La seva funció és la d’enfocar. Es tracta d’una part gelatinosa i 
elàstica. Aquesta característica permet la modificació de la seva 
geometria per tal de funcionar com una lent convergent biconvexa. 
Els encarregats de propiciar aquesta deformació son els músculs 
ciliars. 
 

• Múscul ciliar 
Subjecten el cristal·lí i tenen la funció de modificar-ne el seu radi de 
curvatura. Mitjançant aquesta modificació, s’aconsegueix variar la 
distància focal i conseqüentment el focus. 
 

• Humor Vitri 
Aquesta solució aquosa es troba darrere el cristal·lí. Omple tot l’espai 
ocular i s’encarrega de mantenir una pressió constant en l’interior de 
l’ull per tal d’evitar una deformació del globus ocular.  
 

• Pupila 
És el nom que rep l’obertura central de l’iris. El seu diàmetre 
d’obertura marca la quantitat de llum que entra a l’ull. És el què es 
coneix normalment com a “nineta de l’ull”. 

 
• Iris 

Com s’acaba de comentar, la seva contracció o dilatació fa variar 
l’obertura de la pupila i d’aquesta manera variar la quantitat de llum 
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que entra a l’ull. Com més dilatat, més oberta està la pupila i més 
llum entrarà. Mentre que com més es contragui, més tancada estarà i 
per tant menys llum entrarà a l’ull. La seva pigmentació és la que 
dóna color als ulls. 

 
• Nervi òptic 

És el feix de terminacions nervioses provinents de la retina. És per on 
viatja la informació visual cap al cervell. 

 
• Fòvea 

És la zona de l’ull que més agudesa visual presenta. Aquesta part és 
bàsica per a la realització d’activitats tan comuns com llegir, mirar la 
televisió, conduir... en resum, per a realitzar qualsevol activitat que 
requereixi un nivell de detall visual alt. El 50% de les fibres nervioses 
del nervi òptic provenen de la fòvea. 
 

• Coroides 
Es tracta d’una capa situada entre la retina i l’escleròtica de l’ull. Les 
seves funcions principals son: proporcionar aliment a algunes 
estructures de l’ull, mitjançant vasos sanguinis, i ajudar a mantenir la 
temperatura constant en l’interior de l’ull. 

 
• Retina   

La retina està formada per un conjunt de cèl·lules que formen una 
paret al fons de la cavitat vítria. Bàsicament està formada per:  
 

• Cons: Capturen la informació de color. 
• Bastons: Capturaren la intensitat de la llum.  
• Ganglis cel·lulars: Recullen la informació proporcionada pels 

cons i els bastons i la transmeten al cervell a través del nervi 
òptic. 

 
Com es pot observar en la Figura A.1, la llum que incideix a la retina 
es processada pels cons i els bastons, també anomenats 
fotoreceptors. Aquests, en funció de la llum rebuda, envien la 
informació cap al nervi òptic a través dels ganglis retinals i mitjançant 
estímuls nerviosos. 
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Figura A.1 Procés retinal12 (a)La llum incideix en els receptors.(b)Els sensors 
corresponents s’activen, en aquest cas els bastons. (c) La informació captada pels sensors es 
transmet cap al nervi òptic. 

 
Un cop vistos els elements que intervenen directament en la visió és certament 
intuïtiu seguir el procés de captació d’una imatge. Una senzilla explicació del 
què succeeix podria ser la següent: 
 

1. La llum dispersa entra a través de la còrnia. 
 

2. La pupil·la s’encarrega de regular la quantitat de llum que entra en 
funció de la intensitat de la mateixa. 

 
3. La llum travessa l’humor aquós, el cristal·lí i l’humor vitri. 

 
4. A la retina es rep la llum incident i es genera informació nerviosa a 

través dels cons i els bastons. 
 

5. La informació nerviosa generada (la imatge) s’envia a través del 
nervi òptic cap al cervell perquè sigui interpretada. 

 
Aquest procés succeeix de manera simultània per als dos ulls. Aquests es 
troben a una distància mitja de 6,5 cm. Aquest és un dels motius pels quals 
alguns dels sistemes comercials actuals, que tracten d’imitar el sistema visual 
humà, situen dues càmeres situades a aquesta mateixa distància. 
 

Interpretació de la informació: estimació de profun ditat 
Existeixen dos sistemes d’anàlisi de la informació rebuda. Aquests dos 
sistemes, que funcionen de manera concatenada, també són coneguts en la 
literatura amb el nom de low-level vision (visió de baix nivell) i high-level vision 
(visió d’alt nivell) [37].  
 
 
 
                                            
12 Imatge extreta de http://www.vdw.ox.ac.uk/images/theeye.gif 
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• low-level vision 
Bàsicament, els mètodes de low-level vision es basen en l’extracció 
de característiques  físiques de l’entorn observat. Alguns exemples 
poden ser la detecció de formes tridimensionals, contorns o textures 
d’algunes superfícies: les neurones són sensibles a certes propietats 
de les imatges, com ara contorns, colors o moviment. La seva 
característica principal és que, des d’un punt de vista semàntic, 
aquest sistema funciona independent de la tasca que s’estigui duent 
a terme.  
 
 

• High-level vision 
Per altra banda, el sistema de high-level vision (anàlisi descendent) 
porta a terme un anàlisi més a alt nivell: reconeixement de formes i 
d’objectes.  
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Annex B. La càmera 
 
De la mateixa manera que en el cas de l’ull, en aquest annex es descriuen amb 
més detall, que no pas en la memòria, algunes parts d’un model de càmera 
genèric, així com de les seves funcions. També és fa una breu ressenya sobre 
el tipus de sensors utilitzats i finalment hi ha una comparativa per a una 
aplicació real entre l’ull humà i la càmera. 
 
Primerament, es descriuran aquelles parts de la càmera que s’ha considerat 
bàsiques i comuns a la majoria de models: 
 

• Cos de la càmera 
És l’estructura de la càmera. Normalment s’associa a sistemes 
comercials on els sensors òptics vénen acompanyats de circuits 
integrats per a la realització de certes funcions específiques. Tant els 
sensors, com els integrats, estan reclosos dins d’aquesta part de la 
càmera. 
 

• Lent 
Existeixen diferents tipus de lents. D’acord amb cada aplicació se’n 
poden utilitzar unes o altres. La principal diferència acostuma a ser la 
seva geometria. El canvi en aquesta geometria desemboca en una 
captació diferent de la llum. Així doncs, podem trobar lents capaces 
de concentrar la llum d’una manera molt puntual, d’altres que 
provocaran una dispersió major, etc. Això comportarà una variació en 
l’àrea de visió de la càmera. 

 
• Diafragma 

Controla la mida de l’obertura. L’obertura és un paràmetre utilitzat per 
a mesurar la quantitat de llum que es deixa passar fins al sensors. 
Així doncs, en funció de la posició del diafragma l’obertura serà major 
o menor, proporcionant una quantitat de llum incident proporcional a 
la d’aquesta obertura. 

 
• Sensor 

Actualment, trobem dos tipus de sensors al mercat: els anomenats 
CCD (Charge Couple Device) i els de tipus CMOS (Complementary 
Metal Oxide Semiconductor). Ambdós sensors basen la seva 
estructura en una forma matricial i el seu funcionament és força 
semblant: acumulen càrrega elèctrica en cada cela de la matriu (és el 
què coneixem com a píxel) en funció de la intensitat lumínica que els 
arriba a cadascun individualment. 
 
Les diferències entre uns i altres apareixen a l’hora de recollir la 
informació. Els sensors CCD fan una lectura d’aquestes càrregues de 
manera seqüencial passant fila per fila i bolcant aquesta informació 
en forma de senyal analògica. Posteriorment, aquesta senyal es 
digitalitza i es processa en els circuits impresos de la càmera. D’altra 
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banda, els sensors CMOS proporcionen una independència total 
entre les celes de la mateixa matriu i a més el procés de digitalització 
ja es du a terme píxel a píxel fent que la circuiteria de la càmera 
pugui ser més senzilla. 
 
En la taula B.1 podem veure una comparativa entre ambdues 
tecnologies amb els seus avantatges i inconvenients. 
 
 
Taula B.1 Comparativa CCD Vs. CMOS 
 

 CCD CMOS  

Sensibilitat   CMOS més fàcilment amplificable 
Rang dinàmic   El CCD dobla el RD del CMOS 

Soroll   
Els CMOS realitzen la majoria 
d’operacions dins del sensor i perden 
espai per al fotodíode 

Resposta uniforme   
La individualitat dels píxels en el 
CMOS els fa més sensibles a errades 

Velocitat   
El CMOS realitza moltes funcions en 
el mateix sensor, augmentant la 
velocitat dels processos 

Enfinestrament   
La individualitat dels sensors CMOS 
faciliten la selecció d’una part de la 
imatge 

Blooming   
Per la seva naturalesa, el CMOS 
careix d’aquest defecte. 

 
 

El resum de la comparativa podria ser que el CCD obté una millor qualitat de la 
imatge, a canvi d’una grandària major i un consum més elevat, mentre que el 
CMOS és superior en integració i en baixos consums a canvi de perdre qualitat 
en la imatge en situacions de poca llum. Com sempre, la decisió final a l’hora 
d’utilitzar-ne l’un o l’altre depèn de l’aplicació en la qual vulguem treballar. 
 
Per intentar mostrar les diferències més significatives entre ull i càmera, s’ha 
decidit partir d’un cas específic. Aquest cas és el dels sistemes de 
reconeixement de persones. Centrem el cas i analitzem-lo: Imaginem un punt 
de control de seguretat on la identificació de persones es du a terme mitjançant 
un sistema de reconeixement de cares. 
 
Taula B.2 Sistema de reconeixement de cares (SVH Vs. SVA) 
 
 Sistema Visual Humà  Sistema Visual Artificial  

Detecció de cares Instintiu/immediat 
Costós i amb cert marge d’error a 
tenir en compte 

Robustesa enfront 
a oclusions 

Han de ser molt severes per a 
no permetre la identificació de la 
persona 

Problema important.  
Existeixen algunes solucions [paper 
toni-lutz] 

Robustesa enfront 
a canvis 
d’il·luminació 

Han de ser molt severes per a 
no permetre la identificació de la 
persona 

Els canvis d’il·luminació poden arribar 
a ser molt crítics 

Reconeixement 
de cares 

Instintiu, però limitat a un cert 
nombre d’individus 

Requereix d’un entrenament costós 
base de dades ampliable 
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De la mateixa manera que en el sistema visual humà, existeixen dues 
aproximacions principals per a arribar a la solució final. D’una banda tenim 
metodologies basades en models de low-level vision i, per l’altra, metodologies 
basades en models de high-level vision. 
 

• Low-level vision 
Bàsicament, els sistemes basats en aquesta metodologia busquen 
l’anàlisi de la imatge seguint un esquema bottom-up. Aquest tipus de 
mètodes es basen en interpretar les imatges o escenes a nivell de píxel 
per posteriorment extreure’n punts característics i a partir d’aquests 
analitzar el contingut de les imatges. En funció dels punts buscats es 
poden dur a terme interpretacions diverses: cerca d’objectes, 
identificació de colors principals, detecció de moviment, extracció de 
profunditat, etc. 

 
• High-level vision 
Per la seva banda, els mètodes de high-level vision necessiten 
informació proporcionada pels mètodes de low-level vision ja que la 
interpretació de la imatge es realitza a més alt nivell. En aquest cas 
s’espera trobar certs objectes o formes en una imatge (donats pel 
context) i, juntament amb els paràmetres o característiques 
proporcionades pels mètodes de low-level vision, extreure més 
informació de l’escena i els objectes que la formen. Aquest anàlisi de la 
imatge és el que es coneix com a anàlisi semàntic de l’escena. 

 
Igual que en cas del sistema visual humà, aquests dos mètodes són 
complementaris. És a dir, el primer presenta una anàlisi exhaustiva de la 
imatge sense tenir coneixement previ del context, mentre que el segon utilitza 
els resultats del primer per a elaborar una extracció d’informació a més alt 
nivell, gràcies a una contextualització dels algoritmes. 
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Annex C. Analogia ull - càmera 

Introducció 
Una vegada descrits breument els diferents sistemes visuals (l’humà i l’artificial) 
tenim la suficient informació com per a poder generar una comparativa entre 
ambdós sistemes. A partir de la comparativa es podran observar aquelles 
diferències que marquen ambdós sistemes i la manera com aprofitar les 
mancances i defectes de cadascun. 
 

Analogia de l’ull i la càmera 
Des d’un punt de vista fisiològic i mecànic, cadascun dels dos sistemes té els 
seus avantatges i inconvenients. En la Figura C.1 i en la Taula C.1 es pot veure 
una comparativa entre la càmera i l’ull des del punt de vista de funcionament.  
 
Taula C.1  Semblances i diferències de funcionament entre càmera i ull 
 

Funció  Càmera Ull  
Permetre el pas de llum Obertura Pupil·la 
Control de la quantitat de llum 
incident 

El diafragma controla 
l’obertura 

Els músculs de l’iris controlen 
la mida de la pupil·la 

Refracció de la llum Lents de vidre biconvex Majoritàriament la còrnia 
Transformació de llum en 
informació 

Els fotoreceptors del 
sensor 

Els cons i els bastons de la 
retina 

Mecanisme de focus 
Canvi de distància entre 

el sensor i les lents 
Canvi en la força dels músculs 

ciliars 
 
 
 

 
Figura C.1 Càmera enfront ull humà13 

 
 
Com es pot comprovar, existeix un gran paral·lelisme entre ambdós sistemes. 
Tot i així, existeixen algunes diferències importants a tenir en compte. Un dels 
paràmetres importants i en el qual divergeixen ambdós sistemes és 
l’enfocament. En la Figura C.2 es pot veure un esquema on es mostra el 
funcionament del sistema d’enfoc de l’ull. 
  

                                            
13 http://library.thinkquest.org/28030/eyeevo.htm 
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Figura C.2 Adaptació del focus en l’ull humà14 

 
 
L’ull és capaç de canviar l’enfocament depenent de la proximitat o llunyania 
dels objectes, sobre els quals es centra la visió, de manera automàtica i 
instantània. Aquesta capacitat d’adaptació ha estat imitada amb cert èxit pels 
sistemes automàtics que incorporen opcions d’autofocus.  
 
Seguint amb la part física del sistema, cal afegir un altre element a tenir en 
compte: el calibratge del sistema . En un sistema de captació i representació 
en 3D, cal tenir molt clares quines són les posicions relatives de les càmeres 
com dels objectes. El sistema visual humà, de manera automàtica és capaç 
d’absorbir aquesta informació i processar-la correctament. En el cas dels 
sistemes artificials cal dur a terme un procés anomenat calibratge. Aquest 
procés s’utilitza per assignar unes coordenades de locals i globals entre les 
càmeres que formen un sistema automàtic. Aquestes coordenades són les que 
s’utilitzaran posteriorment per a l’estudi geomètric de l’escena i l’extracció 
d’informació de profunditat corresponent. 
 
Seguint amb aquesta vesant d’ajustament a canvis en les condicions de 
contorn, cal comentar la capacitat d’adaptació del sistema humà davant de 
canvis d’il·luminació de l’escena, de posició dels objectes, etc. Moltes vegades, 
canvis en alguns d’aquests factors són determinants per al bon o mal 
funcionament de sistemes automàtics. 
 
Pel què fa a la interpretació de la informació i al seu processat, el sistema 
visual humà mostra un clar avantatge en quant a capacitat de còmput. Els 
humans, quan utilitzen el sistema visual, no només utilitzen la informació 
rebuda a través dels ulls, també utilitzen informació lateral: context de l’escena, 
coneixement del medi, experiència d’altres ocasions, etc.  
 
D’altra banda, els sistemes artificials no contemplen totes aquestes 
informacions a priori. Si es vol introduir tota aquesta informació, en un sistema 
artificial, i utilitzar-la, cal dur a terme una llarga fase d’entrenament del sistema. 
A més, existeix la necessitat d’utilitzar sistemes de processat de càlcul molt 
potents, actualment fora de l’abast del públic general. 
 
                                            
14 Imatge extreta de http://www.vdw.ox.ac.uk/images/theeye.gif 
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Precisament, aquesta contextualització és la mancança més gran del sistemes 
artificials. Aquests sistemes necessiten un entrenament previ i costós o bé uns 
algoritmes molt específics i amb força paràmetres variables. En cas de no tenir-
los, els mètodes acostumen a fallar i cal una realimentació del sistema per a un 
millora en els resultats. 
 
Resumint, doncs, es podria dir que el sistema visual humà mostra millors 
resultats enfront de situacions on les condicions de contorn canvien ràpidament 
o no són constants, D’altra banda, si l’escenari és conegut i controlat, un 
sistema visual artificial, ajustat i calibrat correctament, pot produir millors 
resultats que un sistema visual humà. 
 
Un cop vistos els primers actors d’ambdós sistemes, es segueix amb la 
contextualització del treball. En el següent capítol es desenvolupa la geometria 
existent per a l’anàlisi d’aquestes imatges capturades, ja sigui amb el sistema 
visual humà o amb el sistema visual artificial. 
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Annex D. Matriu fonamental 
 
Les característiques principals d’aquesta matriu són: 
 

1. Si F és la matriu fonamental d’un parell de càmeres (p, p’), llavors Ft 
és la matriu fonamental per al parell (p’,p) 
 
2. Donat un punt x en una imatge, la seva línia epipolar està definida per 
 

l'= Fx      (D.1) 
  

De manera inversa, donada x’ en l’altra imatge, la seva línia epipolar ve  
donada per 

 l= Ft x’      (D.2)  
 

3. La línia epipolar l'= Fx conté l’epipol e' ; inversament la línia epipolar 
l=Ft x 'conté l’epipolo e . 

 
4. F es una matriu 3x3 de rang 2, per la qual cosa es compleix que 
det(F) = 0 . F es un mapeig projectiu que porta d’un punt a una línia. 

 
5. Si l y l' son línies epipolars corresponents, llavors qualsevol punt que 
es trobi sobre l , ha d’estar també sobre l' .  

 
Aquesta matriu satisfà la condició que per a qualsevol parell de punts 
corresponents a x↔ x' en dues imatges, es compleix: 

 
x't Fx = 0     (D.3)  

 
Aquesta restricció ha de complir-se ja que si x y x' són corresponents, llavors x’ 
ha de caure en la línia epipolar l'= Fx corresponent amb el punt x, o el què és el 
mateix 
 

0 = x't l'= x't Fx    (D.4) 
 
 
El mètode de referència per al càlcul de la matriu fonamental és l’anomenat 
eight-point algorithm [9]. Aquest mètode es basa en la utilització de 8 punts 
característics i l’equació D.3 com a conjunt de restriccions lineals sobre les 
quals aplicar aquests punts. Aquestes restriccions resulten en un sistema lineal 
amb solució existent per a un nombre suficient de correspondències. Aquest 
mètode, però és el que utilitza el nombre mínim de punts. Certament, es 
podrien utilitzar més punts per a tenir un sistema sobredimensionat i a partir 
d’aquest trobar una solució que minimitzés els errors. 
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Annex E. Anàlisi geomètric-algebraic dels tensors 
 
A continuació, en la Figura E.1, es presenta la notació matemàtica del tensor 
trifocal, així com les equacions que relacionen punts (o línies) entre les tres 
vistes. 
 

 
 

Figura E.1 Relació incident entre les tres línies 
 

Una línia L en l’espai tridimensional serà vista per cadascuna de les vistes com 
una tripleta (l,l’ i l’’) representada pels centres òptics (C,C’ i C’’) i els seus 
corresponents plans de la imatge. Inversament, si aquestes línies de cada vista 
són retro-projectades tenen que coincidir en la mateixa línia L. Aquesta 
restricció geomètrica es pot representar algebraicament com: 
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On P, P’ i P’’ són les matrius de les càmeres de les tres vistes; a4 y b4 

15(e12 i 
e13 en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. .5) són els 
epipols en les vistes 2 i 3; i A i B són les homografies de la primera a la segona 
càmera i de la segona a la tercera respectivament. Per últim, π fa referència als 
plans representats en la Figura E.1. Aquests, han de tallar-se en la línia L i es 
poden expressar matemàticament tal i com es mostra a la fórmula E.2: 
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15 S’utilitzarà la notació emprada a ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  
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Com que el rang de M és 2, existeix una dependència lineal entre les seves 
columnes, donant lloc a l’expressió mostrada en la fórmula E.3: 
 
 
 
 
 
          (E.3) 
            
 

  

 
On i és el número de vistes i per tant el conjunt de matrius 3x3 format per T1, T2 
y T3 constitueixen el tensor trifocal en notació matricial. Això ens permet 
relacionar les línies l’, l’’ amb la línia l de la primera vista. És important remarcar 
existeixen uns altres 2 tensors trifocals equivalents que es poden calcular 
canviant simplement l’ordre de les vistes. A més, l’expressió anterior relaciona 
coordenades de la imatge i no coordenades del món real, fet que propicia que 
els coeficients del tensor siguin independents de la selecció de les càmeres. 
 
Un cop vist, d’una pinzellada, l’origen i raó del tensor, és moment d’examinar 
de manera més precisa la seva estructura i forma. El tensor trifocal consta de 3 
matrius de 3x3 elements i, com a conseqüència, està composta per 27 
coeficients. Per aquest motiu, es pot pensar en un tensor trifocal com en un cub 
de coeficients. Un exemple gràfic d’aquesta estructura es pot observar a la 
Figura E.2, on cadascun dels quadres correspondria a un coeficient. 

 

 
 

 
 

Figura E.2 Representació tridimensional dels coeficients d’un tensor trifocal 
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En la Figura E.2 també podem observar la contracció del tensor (equivalent a la 
multiplicació matricial) de la línia de la segona vista (l'1,l'2,l'3) i la línia de la 
tercera vista (l''1,l''2,l''3) per tal d’obtenir les coordenades (l1,l2,l3) de la 
corresponent línia en la primera vista. 
 
Una propietat geomètrica fonamental del tensor és l’homografia (altrament 
coneguda com a projecció geomètrica) entre la primera i la tercera vista, 
induïda per una línia en la segona vista tal i com representa la Figura E.3 i la 
Figura E.4.  
 

 

 

Figura E.3 Homografia d’un punt 
 
 
En el primer cas, es tracta d’una projecció o transformació de punt: 
 

Hxx =" (transformació d’un punt)   (E.4) 
 

"lHl T=  (transformació d’una línea)   (E.5) 
 

On 
 
  [ ] 'lTh,hhhΗ i321

T T

i==     (E.6) 
 
 

 
 

Figura E.4 Homografia d’una recta 
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A partir d’aquests resultats es defineixen les denominades trilianlitats, que 
permeten definir totes les relacions incidents o correspondències: 
 

• línia – línia - línia 

• punt - línia - línia 

• punt - línia - punt ò punt – punt - línia 

• punt – punt - punt 

 
Aquestes trilinialitats es poden formular matemàticament, tal i com es mostra a 
la Taula F.1, i es poden utilitzar per a calcular el tensor trifocal. Aquest darrer 
punt és el que s’aborda a continuació en l’annex F. 
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Annex F. Càlcul del tensor trifocal 
 
En el cas de la geometria bifocal, el mètode de referència per al càlcul de la 
matriu fonamental és l’eight-point algorithm (algoritme de 8 punts). Aquest 
mètode utilitza l’equació 2.3 com un conjunt de restriccions lineals. Aquestes 
restriccions ens porten a un sistema lineal resoluble per a un nombre suficient 
de correspondències. Aprofitant les restriccions epipolars, es pot realitzar una 
extensió del problema bifocal, però per a més vistes. Així doncs, en el càlcul del 
tensor trifocal s’utilitzaran una sèrie de correspondències que ens 
proporcionaran un conjunt d’equacions. Per a resoldre i estimar el tensor, farà 
falta aplicar mètodes numèrics anàlegs als exposats per a obtenir la matriu 
fonamental. Bàsicament, tots aquests mètodes parteixen d’un conjunt de punts 
o línies corresponents en les tres vistes a partir dels quals s’estimarà el tensor 
trifocal.  
 
Les equacions E.1, E.2 i E.3 s’han obtingut a partir del cas particular on les 
matrius de càmera P = [I|O] (conjunt de càmeres canònic). La fórmula general 
es pot deduir de la següent manera: Les tres projeccions d’un punt 3D X en les 
imatges 1, 2 i 3 poden expressar-se matemàticament a partir de l’equació 
general de les projeccions utilitzant les matrius de projecció A, B i C 
(homografies infinites entre les càmeres 1-2, 2-3 i 3-1 respectivament) i s’ha 
obtingut finalment la següent reformulació per al tensor trifocal: 
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On l’expressió ~ai  s’associa a la matriu A sense la fila i, mentre bq i cr indiquen 
la fila q i r de les matrius de projecció B i C respectivament. Utilitzant aquesta 
notació, el conjunt complet d’equacions que defineixen les trilinialitats vindrà 
donat per: 
 
 
Taula F.1 Relacions trilinials entre punts i línies 
 

Correspondències Relació # d’equacions lin. 
Independents 

Tres punts st

qr

ikrtjqs

kji xxx 0''' =Tεε  4 

2 punts, 1 línia s

qr

ir

ji lxx 0''' =T  2 

1 punt, 2 línies 0''' =qr

irq

i llx T  1 

3 línies st

qr

i

piw

rqp lll 0''' =Tε  2 

 
 
On 0st significa un tensor bidimensional amb totes les seves entrades a 0. Així, 
la primera línia de la taula correspon a un total de 9 equacions, una per cada 
parell de s i t, però només 4 són linealment independents. 
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Totes aquestes equacions són lineals en les entrades del tensor T. Donats 
diversos punts o línies en correspondències entre les tres imatges del conjunt 
complet d’equacions és de la forma At=0 , on t és un vector de 27 coeficients 
amb les entrades del tensor. D’aquestes equacions es pot calcular t. Cal 
remarcar que estem combinant equacions definides per punts amb aquelles 
definides per rectes. Amb més de 26 equacions és possible calcular una 
solució de mínims quadrats. De la mateixa manera que en el cas de la matriu 
fonamental, calcularem el mínim de ||At || subjecte a la condició de ||t||=1. 
 
Un mètode lineal normalitzat va ser representat per primera vegada a [3], on 
donades 7 o més correspondències de punts en tres imatges o almenys 13 
correspondències de línies, primer es calculen les homografies i a partir 
d’aquestes és possible estimar el tensor corresponent a les dades originals 
mitjançant l’expressió: 
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Un mètode basat en la minimització de l’error algebraic presentat a [36], 
concloïa que minimitzant aquest error sota les restriccions geomètriques 
adequades, és possible obtenir una estimació robusta del tensor trifocal. En la 
mateixa línia, a [38] es presenta un algoritme per al càlcul de la màxima 
versemblança (MLE, Most Likelly-hood Estimation) del tensor trifocal únicament 
a partir de 6 punts corresponents seleccionats per l’algoritmde de RANSAC 
[39]. Juntament amb aquest procés s’utilitza una parametrització, analitzada a 
[40], per a fortalitzar les restriccions entre els elements del tensor trifocal. 
 
A [41], els autors defineixen l’afirmació que l’estimació fiable del tensor a paritr 
de mètodes lineals és possible, però no satisfactòria, ja que no té en compte 
les restriccions no lineals inherents en un tensor. Els resultats presentats 
millorne els del Gold Standard Method, segons l’anàlisi presentat a [3]. 
 
En la mateixa línia, s’ha començat a utilitzar mètodes no lineals com el 
presentat a [42], on es proposen algoritmes genètics per a l’estimació del 
tensor, millorant els resultats dels mètodes lineals basats en la minimització de 
l’error algebraic [43] entre d’altres. 
 
Més recentment, a [44] s’ha proposat un mètode computacionalment molt 
eficient a partir de les imatges adquirides amb una càmera en moviment. El 
mètode proposat es basa en el moviment horitzaontal de la càmera (parallax) i 
en el càlcul de les homografies entre quadres consecutius. Aquestes 
homografies permeten obtenir les seves corresponents matrius de càmera. 
Segons els autors, les resultats obtinguts són tan bons com en l’estat de l’art, 
però computacionalment molt més eficient. 
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Annex G. Resultats del mètode region-growing 
 
A continuació es poden veure un seguit de resultats de l’algoritme de 
segmentació basat en region-growing sobre una mateixa imatge. La variació 
entre les diferents imatges es troba en el valors d’alguns paràmetres utilitzats.  
 

     
 

      a)v=4;  th = 0,01; nost           b) v=8;  th=0,01; nost 
 

     
 

    c) v = 4;  th = 0,01; st           d) v = 8;  th = 0,01; st 
 

     
 

 e) v = 4;  th = 0,01; nost       f) v = 8;  th = 0,01; nost   
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     g) v = 4;  th = 0,004;  nost       h) v = 8;  th = 0,004;  nost 
 
 

     
 

h) v = 4;  th = 0,01;  st      j) v = 8;  th = 0,01; st 
 

Figura G.1 Mostra del resultats obtinguts per al pre i post processat amb 
region-growing 

 
Els paràmetres utilitzats són: el veïnatge emprat (4 ò 8 veïns, indicat pel 
paràmetre v), la distància màxima de color (normalitzada entre 0 i 1, indicada 
per th) i finalment s’ha realitzat proves amb el mètode recalculant el valor mig 
de color del segment (nost) o prenent com a referència el valor del seed. Les 
imatges a) fins a d) corresponen al l’ús del region-growiong com a part de 
refinament del pre-processat, mentre que les imatges e) fins a j) mostren els 
resultats per al cas del post-processat. 


