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Abstract 

This project adds an “objective visualization” block to the telepresence project of the 
Image Group at UPC that lets a user visualize a remote scene, captured trough 3 RGBD 
cameras, with the help of a pair of virtual reality glasses (subjective visualization). 
The developed block in this report, adds a RGBD camera in the room where the user 
of the glasses is in order to provide a third person or objective view of the interaction 
between the user and the remote room. The capture of the visualization room is 
transformed to achieve a procedure for the registration, rotation, scale and 
translation, which correctly reflects the interaction.  

Resum 

Aquest projecte afegeix un bloc de “visualització objectiva” al projecte de 
telepresència del Grup d’Imatge de la UPC que permet a una usuària  visualitzar una 
escena remota, capturada amb 3 càmeres RGBD, a través d’unes ulleres de realitat 
virtual (visualització subjectiva). El bloc desenvolupat en aquest treball, afegeix una 
càmera RGBD a la sala on es troba la usuària de les ulleres per aportar una visualització 
en tercera persona o objectiva de la interacció entre la usuària i la sala remota. Es fa, 
doncs, una transformació de la captura de la sala de visualització per aconseguir un 
registre, rotació, escala i translació, que reflecteixin correctament la interacció. 

Resumen 

Este proyecto añade un bloque de visualización objetiva al proyecto de telepresencia 
del Grupo de Imagen de la UPC que permite a una usuaria visualizar una escena remota, 
capturada con 3 cámaras RGBD, a través de unas gafas de realidad virtual (visualización 
subjetiva). El bloque desarrollado en este trabajo, añade una cámara RGBD en la sala 
donde se encuentra la usuaria de las gafas para aportar una visualización en tercera 
persona u objetiva de la interacción entre la usuaria y la sala remota. Se hace, pues, 
una transformación de la captura de la sala de visualización para conseguir un registro, 
rotación, escala y traslación, que reflejen correctamente la interacción. 
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1 PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE 

El projecte s’ha desenvolupat dins del Grup de Processament d’Imatge (GPI) en el 
context d’un sistema de telepresència 3D. 

Aquest sistema captura una escena en 3D gràcies a un conjunt de sensors RGBD, és a 
dir de color i profunditat. La informació de tots els sensors es registra i fusiona per 
crear un únic núvol de punts que després s’envia a unes ulleres de realitat virtual (RV). 
A més, això es fa en temps real, és a dir, permet visualitzar un núvol de punts en 
moviment quan està sent capturat pels sensors. D’aquesta manera, la usuària de les 
ulleres pot navegar i moure’s en temps real immersa en l’escena 3D capturada, veure 
el corresponsal com si fossin a la mateixa sala i interactuar amb objectes, reals o 
sintètics, de l’escena. 

La part desenvolupada en aquest projecte consisteix en el visionat objectiu d’aquesta 
interacció en temps real. Fins que es va proposar aquest projecte l’únic espectador de 
l’escena capturada era l’usuari de les ulleres. Els espectadors externs podien veure 
separadament l’usuari amb les ulleres i, en una pantalla apart, una projecció del 
contingut que l’usuari estava veient. Aquesta projecció era o bé una de les dues vistes 
del parell estereoscòpic de les ulleres o bé una visió 3D (amb el visualitzador rviz de 
ROS) de l’escena capturada. En els dos casos, no hi havia cap registre geomètric de 
l’escena visualitzada amb la usuària de les ulleres, de manera que quan la usuària, per 
exemple, allargava el braç per interactuar amb un dels objectes visualitzats, les  
espectadores externes no podien saber amb facilitat amb quin objecte volia 
interactuar.  

 

Figura 1 Esquema d'una visualització objectiva 

La finalitat del visionat “objectiu” de la interacció és la visualització simultània i 
geomètricament coherent de la usuària de les ulleres i l’escena remota que aquesta 
usuària veu en elles. L’objectiu tecnològic és, doncs, el registre (posició, escala i 
orientació) corresponent per a registrar en un mateix sistema de referència aquestes 
dues escenes separades (la visualització remota i la usuària que la veu). D’aquesta 
manera, una espectadora pot observar com algú fa servir el sistema de manera més 
real i natural, perquè se li ofereix simultàniament el que està passant en el món virtual 
i en el món real en una sola vista. 

En el cas concret de la figura 1, la imatge esquerra correspon a la RV (subjectiva) de 
la usuària de les ulleres que mostra una escena amb un objecte gràfic (en forma de 
sol). La imatge central correspon al que veurien les espectadores de l’escena real, amb 
la usuària de les ulleres visionant la seva escena RV i aixecant el braç (externament, 
no se sap ben bé perquè). En aquest context, la visualització objectiva ens permetrà 
veure com la usuària està aixecant el braç per “tocar” una de les puntes del sol que 
ella veu en la RV de les ulleres. Per aconseguir això cal compondre una escena mixta 
(visualització objectiva), que mostri la usuària de les ulleres i el que ella observa en 
RV. 
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1.1 Objectius 

Els objectius principals per poder completar el projecte són: 

1. Captura de l'escena: Captura de l'escena on es troba la usuària de les ulleres 
amb una càmera RGBD. 

2. Registre 3D de la visualització: Els objectes i persones, reals o virtuals, han 
de ser inserits a la visualització amb una posició, escala i orientació adequades. 

3. Temps real: La visualització ha de ser a temps real, per tant s’ha de tenir en 
compte el pes de les dades que necessitem processar i el que pot suportar el 
nostre sistema en relació a la transferència de dades i la capacitat de 
computació per a l’anàlisi i renderitzat. 

A mitjans del projecte i amb més coneixement de l’entorn, hem definit una nova sèrie 
d’objectius per poder fer el sistema més flexible i estendre la seva funcionalitat: 

4. Extracció del primer pla: Aconseguir la eliminació de parets i terra per veure 
només els objectes rellevants de la sala de visualització. 

5. Visionat de realitat virtual: Aconseguir separar el núvol de punts de la càmera 
objectiva en dos tipus d’objectes: usuària i fons. 

6. Comprovacions amb les ulleres: Aconseguir veure el núvol de punts de la 
càmera objectiva no només en una tercera pantalla objectiva, sinó també a 
l’entorn visual de les ulleres (auto-percepció: la usuària de les ulleres es veu a 
si mateixa en l’escena virtual).  

1.2 Requeriments i especificacions 

Requeriments del projecte: 

1. Registrar la informació procedent de les dues sales, la de captura i la de 
visualització, i els objectes inserits d’acord amb els paràmetres de registre 
entre la sala de captura i les ulleres. 

2. Funcionament a temps real. 
3. Mostrar la interacció de la usuària de les ulleres amb l’altra sala i/o objectes 

des d’un punt de vista objectiu.  

Especificacions del projecte: 

1. Aconseguir una freqüència de refresc de la imatge suficient per veure una 
animació tenint en compte l’ample de banda limitat de l’entorn del projecte. 

2. Treballar en la representació dels punts del núvol per tal que siguin prou opacs 
com per ocultar efectivament els objectes posteriors. 

3. Aconseguir el visionat des del punt de vista de la càmera amb el punt de vista 
i escalat adient per evitar zones negres i ombres.  

1.3 Pla de treball 

El pla de treball es va desenvolupar segons les parts que es podien preveure des del 
principi del projecte. L’última part la vam deixar per concretar després de la revisió 
crítica. Això es va fer per tal de poder triar quines eren les millors eines o alternatives 
a millorar del projecte. 

Aquesta decisió es va prendre sabent que a mida que creixés la coneixença de l’entorn 
i el projecte previ es sabrien millor quines eines eren útils i factibles de desenvolupar. 
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Amb això es va concretar l’últim paquet de treball que consisteix en tres tasques: 

- Visionat de realitat augmentada: visualització de la sala de visualització al 
complet amb el primer pla de la sala de captura. 

- Visionat de realitat virtual: visualització de la sala de captura amb l’usuari 
de les ulleres inserit, per tant inclou l’extracció del primer pla de la sala de 
visionat. 

- Comprovacions amb les ulleres de RV: Visionat de la pròpia usuària a través 
de les ulleres, en RA i en RV. 

El pla de treball modificat en la revisió crítica s’adjunta com a annex 1. 

1.4 Altres projectes semblants 

Aquest projecte segueix una aproximació diferent a la realitzada per un altre estudiant 
de l’escola en el seu TFG [1]. En aquell cas s’utilitzava la càmera RGBD per definir les 
oclusions entre l’usuari i els objectes de la sala remota. En el nostre cas, farem un ús 
més intensiu de les eines proporcionades per ROS, en particular el visualitzador 3D rviz 
i les transformacions TF, per fusionar en una sola escena els objectes virtuals vistos a 
través de les ulleres i la usuària. Per tant, ens concentrarem en aconseguir un registre 
geomètric adequat de les dues escenes per tal que l’espectador vegi en una mateixa 
imatge la usuària i els objectes que virtuals en la posició en que realment els està 
veient. 

També hem vist com algunes empreses fan ús de visualitzacions objectives per mostrar 
els seus productes. En concret hi ha un projecte de Microsoft anomenat Holoportation 
[2] en que utilitzen la mateixa estructura bàsica de captura amb càmeres RGBD i 
visualització amb ulleres de realitat virtual. Podem veure que aconsegueixen una molt 
bona reconstrucció de la persona capturada. Tot i que ens els vídeos que tenen es fa 
una mostra d’una visualització objectiva, no queda clar si aquesta es fa temps real o 
com a post processat. 

1.5 Estructura del document 

Aquest treball s’ha estructurat en 10 capítols. En el primer fem una introducció al 
projecte des d’un punt de vista estructural i comencem a entrar en el tema del treball 
amb una breu explicació del treball i els seus objectius. 

En el capítol 2 expliquem del projecte de telepresència tal i com estava abans de 
començar el projecte present per donar-li context. En el següent capítol fem breus 
explicacions de les tecnologies i dispositius utilitzats que tot i no ser l’objecte de 
recerca del projecte són importants per entendre’l. 

En el capítol 4 descrivim el procés de desenvolupament del projecte amb els seus 
resultats parcials. Els resultats finals es presenten i valoren en el següent capítol. A 
continuació fem la proposta de dues millores del projecte. 

Els últims capítols inclouen el pressupost, la bibliografia, els annexes i un petit glossari. 
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2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE DE TELEPRESÈNCIA 

2.1 Diagrama de Blocs 

Aquest projecte és una contribució al sistema de telepresència que s’està 
desenvolupant al Grup de Processament d’Imatge de l’ETSETB a partir, entre d’altres, 
de projectes de final de grau i màster de  diverses estudiantes de l’escola. Per tant, 
el projecte s’haurà d’adaptar a les especificacions i requeriments del sistema en 
funcionament. 

El sistema funciona sobre la plataforma ROS [3] (Robot Operating System). És una 
plataforma dissenyada pel desenvolupament de robots. L’utilitzem per la seva 
potencia com a eina per desenvolupar sistemes amb execució distribuïda i l’extensa 
implementació d’eines i llibreries 3D tant en computació (PCL) com en visualització 
(OpenCV). 

 

Figura 2 Diagrama de blocs del sistema de telepresència. Creat amb cacoo [4]  

A la figura 2 podem veure el diagrama de blocs del sistema de telepresència 

El primer bloc (taronja) és el sistema de captura que utilitza tres càmeres de color i 
profunditat, també anomenades RGBD. D’aquestes obtenim tres núvols de punts en 
color que es registren [5] [6] per acabar obtenint una reconstrucció 3D de la sala 
remota. 

El següent bloc (en vermell) és el d’anàlisi. Aquest bloc no és pròpiament del 
demostrador, si no que és el bloc que es vol provar en el demostrador i que bàsicament 
utilitza la informació del núvol de punts registrat per modificar-lo i treure’n nous 
resultats o informació, com ara segmentar, detectar i reconèixer objectes al núvol de 
punts. De fet, tot el sistema de telepresència s’ha desenvolupat per fer-lo disponible 
per provar diferents blocs d’anàlisi en els que treballen els investigadors del grup. 
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A continuació, aquesta informació s’envia a Windows (bloc verd) on estan connectades 
les ulleres de Realitat Virtual per tal d’arribar al bloc de visualització (de color rosa a 
la figura 2). Aquest pas a Windows és necessari ja que les ulleres utilitzades no 
funcionen correctament en Linux. 

En la visualització, la usuària final és capaç de veure la sala de captura a través de les 
ulleres de manera immersiva (com si fos present a la sala) i és, per tant, una 
visualització en primera persona o subjectiva. 

Per últim, el bloc a desenvolupar en el context del present projecte és el de la 
visualització objectiva. L’objectiu és veure la persona que porta les ulleres 
interactuant amb l’escena remota. Des d’aquí tenim dues aproximacions, realitat 
augmentada o virtual, tal i com es veu en la figura 3. 

 

Figura 3 Realitat virtual versus realitat augmentada 

c) En realitat virtual, la usuària es veu immersa en la sala remota, en aquest cas 
la vista objectiva ha de mostrar la usuària dins de l’escena remota. Aquesta 
aproximació és més complicada ja que implica una anàlisi i modificació de la 
sala de visualització. En aquesta aproximació pot ser tant que la usuària es vegi 
a si mateixa com que no. 

d) En realitat augmentada, la usuària veu l’entorn on està amb uns quants 
objectes seleccionats de l’escena remota, la vista objectiva consisteix, doncs, 
en què les espectadores veuen uns objectes addicionals inserits al costat de la 
imatge de la usuària de les ulleres.  
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2.2 Descripció de l’entorn físic de treball 

Idealment, el projecte està pensat per fer que la usuària de les ulleres quedi immersa 
en una escena remota que és capturada a través de 3 càmeres RGBD gràcies a l’ús 
d’unes ulleres de realitat virtual. 

 

Figura 4 Entorn Ideal del Projecte. 

En la figura 4 podem veure la configuració desitjada del projecte en que tenim una 
escena dins d’una sala de captura que és reconstruïda en 3D gràcies a la informació de 
les tres càmeres de color i profunditat. Aquesta reconstrucció s’envia a través de la 
xarxa per arribar a la sala de visualització, on la usuària de les ulleres es veu immersa 
en l’escena reconstruïda. En aquesta sala, també, tenim una càmera RGBD que captura 
la usuària per després poder mostrar la seva interacció amb la reconstrucció de la sala 
remota o de captura. 

Dins de l’edifici D5 del Campus Nord, on treballa el grup d’imatge, hi ha dues sales 
diferents: la sala de captura al subterrani (D5-S105) i la sala de visualització a la planta 
baixa (D5-006). En el moment de fer el desenvolupament inicial, la separació de les 
sales en dues plantes diferents complicava la feina, ja que calia anar amunt i avall per 
canviar i adaptar elements de hardware. Per aquest motiu es va canviar a un entorn 
de desenvolupament en que la sala original de visualització es divideix en dues zones 
en el mon virtual, per tal de tenir els dos espais dins de la mateixa sala física tal i com 
queda descrit a la figura 5.  

 
Figura 5 Entorn de desenvolupament 

Tot i que aquest projecte s’ha dut a terme amb aquesta configuració física, es continua 
anomenant sales a les dues zones de captura i visualització tot i estar físicament en 
una mateixa sala. 
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3 TECNOLOGIES I EINES UTILITZADES 

El projecte que es desenvolupa en aquest treball necessita eines vàries, que tot i no 
ser el focus del projecte cal conèixer per poder-lo desenvolupar i entendre. 

Per això parlem de ROS, eina sobre la que treballem, de càmeres de profunditat i 
ulleres de realitat virtual, dispositius utilitzats i de núvols de punts i la llibreria PCL 
que ens permeten manipular la informació 3D. 

3.1 Robot Operating System (ROS) 

El projecte de telepresència està 
desenvolupat en l’entorn de ROS (Robot 
Operating System) [3]. ROS és una 
plataforma dissenyada per a la creació i el 
desenvolupament de software per robòtica. 
És un entorn molt flexible que permet una 
col·laboració fàcil entre diferents desenvolupadores. 

Tot i que el projecte en sí no és un robot com a tal, necessita de certes utilitats que 
ROS integra en la forma de funcionar: bàsicament la possibilitat d’executar programes 
i tasques de forma distribuïda en diferents màquines, anomenats nodes dins de ROS. 
Aquest és un requeriment del sistema de telepresència a causa de la necessitat de 
múltiples sensors i de la gran quantitat de dades que gestiona. A més, ROS proporciona 
eines que faciliten la manipulació i visualització de dades 3D, així com drivers de 
captura en temps real per les càmeres RGBD utilitzades. També aporta gran facilitat 
per reutilitzar i modificar nodes existents per tal d’adaptar-los a les necessitats de 
cada part del projecte. 

3.1.1 Context 

ROS va ser creat per tal d’ajudar en el desenvolupament col·labaratiu d’eines per 
robòtica de manera que diferents grups, empreses o individus poguessin desenvolupar 
les parts necessàries pel funcionament de diferents robots. Diversos grups mantenen 
la seva pròpia versió amb total llibertat i independència del codi font original. Les 
seves usuàries són tan individus que l’utilitzen com a eina per les seves aficions com 
grans empreses que l’utilitzen per desenvolupar productes comercials. Amb tot, ROS 
creix i es nodreix àmpliament de la comunitat d’usuàries que desenvolupen noves 
eines, la wiki i altra documentació, però que també responen preguntes i escriuen 
tutorials per altres usuàries. 

El gener de 2010 es va llançar la primera versió, després d’anys de desenvolupament, 
formalment començats al novembre de 2007. Al 2011 es fa un concurs per desenvolupar 
eines per tal d’utilitzar els sensors 3D de baix cost recentment introduïdes, els Kinect 
de Microsoft, mostrant que des de l’inici aquest és un sistema pensat per l’ús amb 
aquests sensors. 

3.1.2 Estructura de ROS 

ROS funciona a base de nodes que es poden executar en diferents màquines, i que es 
comuniquen entren ells. Aquesta comunicació és fa principalment a través de tòpics 
en que alguns nodes publiquen i als que altres nodes es subscriuen. La informació 
s'envia a través de missatges de tipus molt diferent segons la informació que porten. 
Hi ha molts missatges de tipus estàndard, però també és molt fàcil crear noves 
estructures. 
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El màster s'encarrega d’iniciar aquesta comunicació entre els diferents nodes, recordar 
els tòpics, qui els publica i qui hi està subscrit, i els serveis que ofereixen. 

Els serveis són comunicacions de pregunta/resposta de manera puntual entre dos 
nodes. A diferencia dels tòpics, que s'envien en broadcast, tot i que només escoltat 
per aquells nodes interessats. 

El paradigma de comunicació a través de tòpics és que un node anuncia que vol publicar 
en un tòpic concret al màster. Un altre node informa al màster que vol rebre els 
missatges d'un tòpic en particular. Quan el màster detecta que hi ha dos nodes que es 
volen comunicar els hi diu als dos qui envia i rep i la comunicació es dona entre els dos 
nodes de manera directa. 

Per tant, si hi ha dos nodes executant-se en màquines diferents i enviant-se missatges, 
aquesta informació s'envia a través de la xarxa, per tant és important saber quin tipus 
de missatges estem enviant per no sobresaturar-la. 

Per tal d’implementar nous nodes aquests es poden escriure en Pyton o en C++, en 
l'entorn d'aquest projecte s’utilitza el segon, tot i que també es podrien combinar els 
dos. 

3.1.3 Eines i paquets de ROS 

Nodelets 

En el nostre cas, el tipus de dades més pesant que hem d'enviar són núvols de punts 
en color i a temps real. Els núvols de punts són col·leccions de punts 3D amb informació 
de geometria i color procedent de 3+1 càmeres, a un frame-rate suficient per poder 
apreciar el moviment (vàries vegades per segon).  

És massa informació a suportar per tal que una xarxa Gigabit pugui funcionar a temps 
real. Una solució fàcil seria que tots els nodes s'executessin dins de la mateixa màquina 
i compartissin memòria per tal de no haver-la d'enviar, però els nodes no ho permeten. 
Encara que dos nodes s'estiguin executant a la mateixa màquina, ROS fa que s'enviïn la 
informació a través de la targeta de xarxa. Per això es van desenvolupar els nodelets. 

El nodelet és un paquet que permet executar múltiples “nodes” a la mateixa màquina 
dins d’un sol procés de manera que no hi hagi còpia entre ells i compartint memòria. 
En no emprar la interfície de xarxa, els nodelets alleugeren el tràfic i fan la 
comunicació més ràpida. Funcionen com una espècie d'envolupant pels nodes de 
manera que es poden executar nodes com a nodelets. 

RVIZ 

Rviz és el visualitzador 3D per defecte de ROS i és un node, per tant pot subscriure's i 
publicar tòpics. És un visualitzador molt potent que permet visualitzar molts tipus de 
informació diferents (imatges, vídeos, gràfics, núvols de punts...), i que també ens 
permet extreure informació interactivament d'allò que estem veiem. A més, permet 
afegir plugins per fer-lo més potent i adaptar-lo més a les necessitats de cada usuària. 

Per navegar la informació que mostra, rviz aporta una sèrie d'eines que permeten 
controlar la visualització i el punt de vista, seleccionar punts concrets, fer mesures, 
etc. Cada una d’aquestes eines es controla a través del seu propi panell que podem 
afegir o no a la finestra de visualització segons les necessitats. 
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Les visualització que més utilitzem és la de núvols de punts per veure el resultat final 
de la reconstrucció de la sala de captura i el registre de la càmera objectiva, és a dir, 
és d’aquesta manera com veurem el resultat final d'aquest projecte. 

També utilitzem la visualització d'imatges per monitoritzar les imatges de color i 
profunditat capturades per les càmeres Kinect. 

TF 

TF (transformacions) és un paquet que s’encarrega de recordar els diferents sistemes 
de coordenades utilitzats pels diferents nodes al llarg del temps i les transformacions 
entre ells. 

En l’ús habitual de ROS per a robòtica, diferents nodes poden estar guardant la 
informació de posició en diferents sistemes de coordenades. És interessant i útil que 
sigui així, per exemple: si un node s'encarrega de la posició dels braços del robot té 
sentit que guardi aquesta informació respecte el cos del robot, però si un altre node 
guarda la trajectòria d'aquest, potser té més sentit que la guardi respecte la sala i no 
respecte el seu cos. L’eina TF permet crear un arbre de jerarquia entre els diferents 
sistemes de coordenades i les transformacions entre ells. 

En el cas d'aquest projecte TF és un recurs important, ja que tenim informació venint 
de diferents sistemes de coordenades, però han d'acabar totes elles en el mateix 
sistema de referència. 

Roslaunch 

Roslaunch és una eina de ROS que permet engegar nodes i nodelets tant de forma local 
com remota, definir paràmetres per a la seva inicialització i altres. 

Roslaunch llegeix fitxers de configuració XML (amb l'extensió .launch) que descriuen 
els paràmetres per iniciar els nodes, així com en quines màquines. Aquesta eina permet 
utilitzar nodes per subscriure’s a diferents tòpics en cada instància en comptes d’haver 
de reescriure codi o passar diferents paràmetres que estan escrits directament al codi 
com noms de fitxers o dimensions de la sala. 

Rosbag 

Es una eina de ROS que permet gravar i reproduir un “log” amb tots els missatges 
enviats des dels tòpics desitjats. Això ens permet fer gravacions i tornar-les a reproduir 
per fer proves de diferents nodes amb les mateixes dades en temps real capturades un 
sol cop. 

Genera fitxers amb extensió .bag que també poden ser llegits directament des d’un 
node sense haver-los de reproduir. 

Kinect2_bridge 

Kinect2_brige [7] és un paquet que proporciona la comunicació amb els drivers per tal 
de poder extreure informació de les càmeres kinect2 i utilitzar-les en ROS. 

Image_pipeline 

Image_pipeline omple el buit entre rebre les imatges de les càmeres i el processat a 
més alt nivell d'aquestes. En concret, utilitzem el component pel processat d'imatges 
de profunditat (depth_image_proc) per generar els núvols de punts amb la informació 
de les imatges de color i profunditat de les càmeres kinect2. 
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3.2 Càmeres de profunditat 

També anomenades càmeres RGBD de Red-Green-Blue-Depth (Vermell-Verd-Blau-
Profunditat). El nom fa referència a un conjunt de sensors que detecten color, com 
una càmera convencional, i profunditat (la distància física fins a la càmera del punt de 
l’escena que ha generat cada píxel). 

Els sensors de profunditat determinen la distància entre l'objectiu de la càmera i els 
objectes de l'escena que veu. Per determinar-ho utilitzen diferents tecnologies , tot i 
que la majoria estan compreses per dos elements: un emissor (normalment infraroig o 
làser) que envia un senyal conegut i un sensor que detecta les transformacions amb el 
que aquest senyal torna al sensor.  

 

Les diverses tecnologies per a la captura de profunditat presenten característiques 
molt diferents (visió estereoscòpica, imatge estructurada, temps de vol...), fent que 
sigui molt important conèixer bé les necessitats del producte a desenvolupar per poder 
triar correctament el sensor a utilitzar. 

Algunes de les variacions que es donen són la resolució de la imatge final, el rang de 
distàncies que captura, la precisió, les condicions ambientals (presència de llum 
infraroja externa), la reflectivitat i la textura dels objectes a capturar, així com el 
preu del sensor. 

3.2.1 Sensors Microsoft Kinect 

Microsoft va llançar el 2010 la primera versió 
dels Kinect, amb sensors de PrimeSense, que 
consistia en una càmera de color, un sensor dual 
de profunditat i quatre micròfons. L’objectiu 
perseguien els seus dissenyadors era donar un 
control més natural (gestual) en entorns de 
videojocs. Per aquest motiu, el seu llançament 
anava acompanyat de software de detecció de 
persones, moviment i comandes de veu.  

Tot i això, de seguida va ser utilitzat com a eina per desenvolupadors tant a nivell 
acadèmic i professional, com per aficionats en molts camps diferents. 

Seguint aquesta corrent el 2012 es va sortir al mercat el sensor Kinect per Windows 
acompanyada del SDK (Kit de Desenvolupament de Programari) que permet el 
desenvolupament d’aplicacions utilitzant el sensor en Windows. Aquesta versió del 
sensor incloïa més proves i garanties pel seu ús en aplicacions comercials. 

Figura 6 Imatges de color(a) i profunditat(b) capturades amb Kinect v2 
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Al 2013, Microsoft va llançar la segona versió del sensor per ser utilitzat amb la consola 
Xbox One. Aquesta versió canvia el tipus de sensor de profunditat (de llum estructurada 
a temps de vol) i en millora la qualitat així com l'angle de visió.  D'aquest aparell també 
se'n va fer una versió per Windows [8] independent de la consola. 

3.2.2 Especificacions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1 Especificacions de les càmeres Kinect v2 [9] 

Amb aquests valors podem veure com per juxtaposar la informació de color i 
profunditat, necessàries en el nostre projecte, cal que fem un delmat de la imatge de 
color o un upsampling de la imatge de profunditat. 

Si mirem els valors del rang de distàncies que captura, veiem com es fa palès el seu 
disseny com a complement per jugar a videojocs: són dimensions de sales d'estar i 
tenint en compte que es juga a certa distància del sensor i pantalla. 

3.3 Ulleres de Realitat Virtual 

L’objectiu de les ulleres de realitat virtual és la immersió de la usuària en un entorn 
diferent en el que es troba. Per fer que la persona es senti immersa en l’experiència, 
els sistemes de RV incorporen diferents tipus de dispositius per involucrar els diferents 
sentits que ajuden a les persones a conèixer el seu entorn: visió i so són els més 
comuns, però també hi ha sistemes que involucren el vibracions o l’equilibri. 

A nivell de visió, que és el que correspon a aquest projecte, hi ha dos maneres 
principals de fer-ho. La primera és posar la usuària dins d’una sala amb una sèrie de 
pantalles grans, una cave o “cova” de visualització, dissenyada per això [10]. 

La segona, i utilitzada aquí, és mostrar dues imatges, una per cada ull, de l’escena des 
de punts de vista a uns 5-10cm de distància, imitant els dos punts de vista que el nostre 
cervell rep normalment dels nostres ulls. 

Aquestes pantalles es solen col·locar sobre un suport que faci que restin sobre els ulls 
de la usuària. 

3.3.1 HTC Vive 

Són les ulleres de realitat virtual desenvolupades per HTC, companyia d’aparells 
electrònics, i Valve, companyia de videojocs [11]. 

Característica Kinect v2 per Windows 

Càmera de color 1920 x 1080 @30 fps 

Càmera de profunditat 512 x 424 

Distància màxima en profunditat 8 M 

Distància mínima en profunditat 50 cm 

Camp de visió horitzontal en distancia 70 graus 

Camp de visió vertical en distancia 60 graus 

Articulacions d'esquelet definides 25 articulacions 

Esquelets sencers rastrejats 6 esquelets 

Estàndard USB 3.0 
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Consisteix en unes ulleres, dos comandaments i dos 
rastrejadors de moviment. Aquests últims 
s’encarreguen de saber i seguir la posició i 
orientació de les ulleres i els comandaments, 
també s’encarreguen de delimitar la zona de joc.  

Els comandaments permeten interactuar amb el món virtual que es veu a través de les 
ulleres. En el cas d’aquest projecte són importants ja que són l’únic element del món 
real que es veu (en forma de gràfic) a través de les ulleres. 

Les ulleres tenen dos pantalles, una per cada ull, i una càmera davantera per seguretat 
així com els sensors per comunicar-se amb els rastrejadors. 

3.4 Núvols de punts 

Un dels elements clau del projecte són els núvols de punts (point clouds, en anglès). 

Un núvol de punts és una estructura de dades en programació que s'utilitza per 
descriure un conjunt de punts, més o menys dispersos, en tres dimensions i que, a més, 
poden tenir associada informació de color o intensitat en format és (X, Y, Z[, R, G, B]) 

Els núvols de punts poden tenir orígens molt diferents tant captures de càmeres de 
profunditat com creats sintèticament. En el nostre cas provenen de les captures dels 
Kinects, i contenen la informació de profunditat i color. Treballarem per tant, amb 
núvols de punts amb informació RGB. 

3.4.1 Point Cloud Library (PCL) 

PCL [12] és una llibreria de C++ i és un projecte de programari obert 
a gran escala que proporciona eines pel processat d'imatges 2D i 3D i 
de núvols de punts. Inclou algoritmes punters i molt variats 
desenvolupats per moltes empreses i universitat arreu del mon. 

En una llibreria molt potent i des de la wiki de ROS ja hi ha tutorials 
creats per utilitzar les dues eines juntes. 

En el projecte de telepresència s'utilitza per registrar, unir i retallar els núvols de 
punts de la captura, així com per fer el registre del núvol de punts objectiu i el de la 
sala de captura. 
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4 DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

Per desenvolupar el bloc de visualització objectiva, primer cal conèixer bé el sistema 
en funcionament, la plataforma ROS i el projecte de Telepresència. El següent pas és 
adaptar l’entorn de treball, afegint la càmera que farà la captura de visualització 
objectiva, així com la màquina on es farà. A continuació caldrà desenvolupar els 
programes i mètodes que ens permetin capturar les imatges de color i profunditat, 
generar el núvol de punts de l’escena objectiva per, finalment, proposar un 
procediment i desenvolupar el registre de les dues escenes i poder visualitzar-les amb 
coherència espacial. 

4.1 Aprenent ROS 

Per poder començar a treball en el projecte, el primer pas era aprendre ROS i el seu 
funcionament. Com qualsevol eina de desenvolupament de programari, la millor 
manera per aprendre’n és utilitzar-la, en quest cas, seguint el tutorials per principiants 
de la pròpia pàgina de ROS. 

És van fer tots el tutorials pertinents [3], tenint en compte que el projecte està 
desenvolupat en C++ i la versió concreta de ROS instal·lada. 

Vam combinar el final d’aquesta etapa amb la següent per tal de conèixer 
concretament què feia falta mirar-se més detingudament per poder seguir 
desenvolupant i entendre el sistema de telepresència. 

4.2 Immersió en el sistema de telepresència 

Per poder fer la part del visionat objectiu era necessari entendre com funcionava el 
sistema existent ja que si havia d’adaptar. 

Si mirem la figura 2, podem veure com els primers blocs de la part de captura i 
visualització objectiva són els mateixos, però utilitzant només una càmera, per tant 
es podia fer una paral·lelisme entre la feina ja feta i el que s’havia de desenvolupar. 

Per aprendre el que havien fet les companyes que em van precedir vaig fer un ús 
intensiu de les pàgines de documentació escrites per elles al sistema de documentació 
del propi GPI [13]. 

En aquest moment es va detectar la necessitat de modificar i millorar aquesta 
documentació per adaptar-la millor a la incorporació de noves estudiantes al sistema 
de telepresència, ja que la documentació en alguns casos estava poc actualitzada o 
escrita per a l’ús de persones ja familiaritzades amb el sistema. Per aquest motiu es 
va afegir el punt de documentació en el pla de treball. 

4.3 Captura i visualització del NP de la càmera objectiva 

El primer pas per desenvolupar el projecte era aconseguir extreure les imatges de color 
i profunditat d’una càmera Kinect (la càmera objectiva) i generar-ne el núvol de punts. 
Per tal de fer això va ser necessari incloure a l’espai de treball una nova càmera i una 
màquina per fer la captura en temps real. 
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4.3.1 Màquina per la visualització objectiva 

Com s’ha comentat anteriorment en l’explicació de ROS, és important saber a quina 
màquina s’està executant cada node i si cal que dos o més comparteixin memòria per 
utilitzar nodelets. 

En el nostre cas això és important per tots aquells processos que necessitin fer ús i 
modificar les imatges extretes de les càmeres i els posteriors núvols de punts.  

La figura 7 descriu les màquines que s’utilitzen en la configuració de desenvolupament 
del sistema. La màquina v7 s’utilitza com a interfície principal per desenvolupar i 
controlar l’execució. És on estan connectades les tres càmeres de la sala de captura i 
per tant, des d’on s’extreuen les imatges de color i profunditat que s’envien als serveis 
de computació del grup per crear-ne els núvols de punts corresponents (a partir dels 
valors RGBD capturats), extreure’n el primer pla i fer-ne la fusió final. Des d’aquí 
també es donen les ordres per executar tots els altres nodes necessaris pel 
funcionament en altres màquines de la xarxa. 

La màquina v6 té connectades les ulleres de realitat virtual i s’hi ha instal·lat el 
software necessari per al seu funcionament. Des d’aquesta màquina es reben els núvols 
de punts que després s’envien a les ulleres per la visualització de la usuària. 

La màquina l1 es va instal·lar durant el desenvolupament del projecte per connectar-
hi la nova càmera per la visualització objectiva i executar-hi els processos necessaris 
per a la visualització objectiva. 

 

 

Figura 7 Espai de treball: màquines utilitzades i les seves funcions dins del projecte. Les pantalles 
mostren els noms de les màquines a la xarxa del grup. Els blocs inferiors indiquen el sistema operatiu 
que utilitzen, els dispositius que tenen connectats i els blocs que s’hi executen. Creat amb cacoo [4] 

Altres blocs que no necessiten compartir memòria així com el roscore (màster)  
s’executen en els servidors i altres màquines del sistema de computació del GPI. 

4.3.2 Càmera de visualització objectiva 

Com ja s’ha comentat, va ser necessari afegir una nova càmera a la sala de 
visualització. Aquesta càmera està muntada sobre un trípode i es va encarar de manera 
que veies, més o menys, la zona de visualització on es trobarà la usuària de les uleres 
tal i com està descrita en la configuració de les ulleres. 
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A la figura 8, podem veure com es captura correctament la zona central de 
visualització, però l’àrea més propera al terra i a prop de la càmera no entra dins del 
camp visual de la càmera objectiva. 

4.3.3 Extracció i visualització de les imatges 

Com ja hem comentat abans, el problema a solucionar en aquest projecte té molts 
punts paral·lels amb el bloc de captura per fer la reconstrucció de la sala de captura, 
només que en comptes d’utilitzar tres càmeres, n’utilitzem només una. 

Per aquest motiu, molts dels passos han consistit en llegir, entendre i adaptar el codi 
ja creat per la reconstrucció. 

El projecte funciona a través de fitxers de launch  de ROS que arrenquen els nodes i 
nodelets necessaris per cada part. Per aquesta primera part, s’utilitza l’eina 
kinect2_bridge [7] que es connecta a la càmera Kinect2 seleccionada a través del 
driver libfreenect2 [14]. L’eina kinect2_bridge extreu les imatges de color i 
profunditat així com la informació de registre entre les dues. Aquestes imatges i 
informació es publiquen com tòpics d’imatge que el visualitzador RVIZ pot mostrar. 

En aquest punt ja podem veure el camp visual capturat per la càmera objectiva i la 
podem moure per tal de que s’adapti realment al que volem veure. 

     
(a)                                                    (b)    (c) 

Figura 8 Imatges de color (a) i profunditat (b) capturades amb el sensor Kinect utilitzat com a càmera 
objectiva (c). 

Aquesta eina ens permet extreure les imatges en diferents resolucions, com que la 
resolució que ens dona la càmera de profunditat de la Kinect2 és menor que la de la 
càmera de color (veure taula 1), utilitzem la resolució de la càmera de profunditat per 
tal de no fer interpolació. 

Hem pres aquesta decisió per també ser coherents amb la decisió presa per fer la 
reconstrucció de la sala de captura, de manera que també es limitava molt més el 
volum de dades a enviar. 

4.3.4 Generació del núvol de punts 

El següent pas és utilitzar la informació de la imatge de profunditat per a generar el 
núvol de punts i la informació de la imatge de color per donar color a aquest núvol. 

Per fer això s’utilitza l’eina de ROS, depth_image_proc. Aquesta eina té un nodelet, 
anomenat point_cloud_xyzrgb, que precisament es subscriu a dos tòpics d’imatge, la 
de profunditat i la de color, i a un tòpic amb la informació de calibració de la càmera. 
Amb aquesta informació genera un núvol de punts amb color. 

El problema arriba quan volem visualitzar-lo a rviz. 
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4.3.5 Visualització del núvol de punts 

Rviz “necessita informació de TF” per mostrar-nos el núvol de punts. Això vol dir que 
rviz necessita saber quina és la relació entre el sistema de coordenades del nostre 
núvol i el general. Bàsicament sap on posar el núvol de punts objectiu en el 
visualitzador 3D i com posar el núvol de la captura, però no sap com posar un respecte 
l’altre. 

Per poder veure el núvol sol, només cal que li diguem a rviz que faci servir el sistema 
de coordenades del núvol, però fent això només podem veure aquest sense el núvol de 
la sala de captura que és el nostre objectiu final. 

Per poder fer això necessitem indicar al visualitzador la relació entre el sistema de 
coordenades del núvol de la càmera objectiva i el que s’està utilitzant en la captura. 

A través dels blocs de captura i fusió dels núvols de punts de la sala de captura 
s’utilitzen diferents sistemes de coordenades. De fet, en el bloc on es transformen els 
3 núvols de punts es fan dues transformacions: la primera prové de registrar les tres 
càmeres i la segona és un gir en els eixos ja que els utilitzats per les ulleres i els de 
RVIZ són diferents. 

Aquesta segona transformació es compensa en un node que s’encarrega d’anunciar les 
transformades (TF) entre els diferents sistemes de coordenades i el general, que es 
aquest gir en els eixos (s’explica en més detall en l’apartat següent). A aquest node 
se li ha afegit el sistema de coordenades del núvol objectiu amb el mateix gir dels 
eixos per poder veure els dos núvols junts tenint en compte que quan es fes el registre 
aquest gir, probablement, s’hauria de canviar. 

Fent això hem aconseguit veure els dos núvols a la vegada tal i com es veu a la figura 
9. 

 

En aquest punt es va fer palesa la necessitat d’entendre molt millor les TF 
(transformation frame) i com manipular-les correctament. 

També cal distingir que el bloc de registre que transforma el núvol de punts canvia les 
coordenades dels punts del núvol (en genera un de nou), mentre que TF ens relaciona 
sistemes de coordenades i tot i que en el visualitzador veiem el núvol transformat, les 
dades no canvien. 

Figura 9 Núvols de punts de la sal de captura i visualització sense registrar des de dos punts de vista 
diferents. 
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4.4 Registre de la sala de captura i visualització 

L’objectiu d’aquest pas principal en els objectius del projecte de visualització 
objectiva és registrar el núvol de punts objectiu i el de captura, de manera que, vistos 
a la vegada, es vegi la usuària interactuant amb la sala remota tal i com ella ho veu a 
les ulleres. 

Per fer això necessitem trobar la matriu que ens permet transformar el núvol de punts, 
translació i rotació, de la càmera objectiva. 

4.4.1 Eina multi_sensor_calibration 

La primera aproximació que hem plantejat ha estat utilitzar la mateixa eina emprada 
per calibrar els tres sensors de captura. 

Aquesta eina va ser desenvolupada com a projecte de final de grau per A. Casanova 
[5], i consisteix en implementar i combinar diferents mètodes de registre entre 
diferents sensors RGBD mitjançant la detecció de les interseccions internes d’un tauler 
d’escacs. 

Utilitzant-la podem trobar les matrius de transformació per registrar un núvol respecte 
un altre que anomenen de referència. És a dir, fem coincidir les coordenades 3D (X, 
Y,Z) dels punts del taulell d’escacs dels dos núvols.  

A més, ens genera un fitxer xml amb la matriu de transformació per a cada Kinect que 
es pot utilitzar en l’entorn ROS. També afegeix la transformació necessària per posar 
les parets i el terra paral·lels als eixos de coordenades que s’utilitzen a les ulleres. 

 

Figura 10 Visió de la sala al visualitzador (rviz) generada a partir d'unir la informació dels sensors de la 
sala de captura i de visualització 
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Vam intentar utilitzar aquesta eina amb la idea de que, al final, en el visor volem veure 
les dues sales com a una única i, per tant, la càmera objectiva no és res més que una 
quarta càmera a la sala de captura. Creant, com es veu a la figura 10, una sala virtual 
amb quatres càmeres que només existeix en el visualitzador. Per aconseguir això, la 
posició del taulell és la clau, s’ha de posar en la mateixa posició, lloc i orientació, en 
les dues sales. 

Un dels problemes amb el procediment anterior és que, en el cas de la sala de captura 
el taulell s’ha de col·locar sobre una taula, d’uns 60cm d’altura, per tal que l’eina de 
registre trobi correctament els punts que utilitza. En el cas de la sala de visualització, 
s’ha de posar sobre el terra ja que la càmera objectiva està muntada sobre un trípode 
i no sobre les parets, i es troba a més altura que les altres. Això últim dificulta més 
aconseguir situar el taulell de calibració en la mateixa posició a les dues sales. 

Al final, el problema principal és que aquest procés no té en compte en cap moment 
com l’escena capturada s’està visualitzant a les ulleres. Per tant, el resultat es 
acceptable en la visualització a rviz, però no concorda amb el que es veu a les ulleres. 

La manca de control entre la correspondència entre els núvols de punts que enviem a 
les ulleres i el que s’hi veu es deu a que el control sobre les ulleres és molt tancat, 
com correspon a un producte electrònic de consum. Segurament, si coneguéssim i 
controléssim el sistema de coordenades de les ulleres, seria possible utilitzar aquest 
mètode per fer el registre. Al final vam descartar aquesta opció. 

A la figura 11 podem veure el resultat de fer aquest registre. En la imatge a color 
marcada en el requadre vermell, el tauler i la motxilla estan cada un en una “sala” 
diferent, però en la visualització dels núvols podem veure com la motxilla està sobre 
el tauler. Els núvols que estem visualitzant són el primer pla de la sala de captura i el 
complet de la sala de visualització. 

 

Figura 11 Captura de rviz de la solució. A l'esquerra podem veure les imatges de profunditat dels 
quatre Kinect i a la dreta les imatges de color. Al centre podem veure els núvols de punts generats. 
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4.4.2 Canvis de coordenades afins 

Quan ens vam adonar que aquesta eina no ens servia, vam passar a una aproximació 
més teòrica, fent un pas enrere per veure el projecte com un problema més bàsic. 

El que volem és una matriu de transformació entre els sistemes de coordenades de 
cada sala. Sabem que ha de ser una transformació basada en una rotació i translació. 
Per aquest motiu hem de trobar la matriu de la transformació afí adient. 

Els sistemes de coordenades afins 3D tenen com a bases 3 vectors ortogonals (u1,u2,u3) 
i un punt de referència (P0). Els vectors prenen la forma u = (ux,uy,uz,0) i els punts P = 
(px,py,pz,1). Quan fem una transformació afí la matriu és de la forma 

𝑇𝑒𝑛𝑖𝑚 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐴 𝑎𝑚𝑏: 

∗ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑢1, 𝑢2, 𝑢3 

∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃0 

∗ 𝐸𝑙𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑢 = (𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧, 0) 𝑖 𝑒𝑙𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑃 = (𝑃𝑥, 𝑃𝑦, 𝑃𝑧, 1) 

𝐼 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐵 𝑎𝑚𝑏: 

∗ 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑣1, 𝑣2, 𝑣3 

∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑄0 

∗ 𝐸𝑙𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣 = (𝑣𝑥 , 𝑣𝑦 , 𝑣𝑧, 0) 𝑖 𝑒𝑙𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑄 = (𝑄𝑥 , 𝑄𝑦, 𝑄𝑧, 1) 

𝐿𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑢 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝐴 𝑎 𝐵 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑣 = 𝑀𝑢 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑖𝑥 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎: 

𝑀 = (

𝑚00 𝑚01 𝑚02 𝑚03

𝑚10 𝑚11 𝑚12 𝑚13

𝑚20 𝑚21 𝑚22 𝑚23

0 0 0 1

) 

𝑃𝑒𝑟 𝑡𝑟𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑀 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒𝑚 4 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 

∗ 𝑆𝑒𝑛𝑡 𝑃1, 𝑃2, 𝑃3 𝑖 𝑃4 𝑞𝑢𝑎𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐴 𝑖 

∗ 𝑄1, 𝑄2, 𝑄3 𝑖 𝑄4 𝑒𝑙𝑠 𝑠𝑒𝑢𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐵 

𝑇𝑒𝑛𝑖𝑚 𝑃 =  (
⋮ ⋮ ⋮ ⋮

𝑃1 𝑃2 𝑃3 𝑃4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
)  𝑖 𝑄 = (

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑄1 𝑄2 𝑄3 𝑄4

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
)  

𝐸𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑑𝑟𝑒 é𝑠 𝑄 = 𝑀𝑃 →  𝑀 = 𝑄𝑃−1 

En el nostre cas, els parells de punts els trobem de manera experimental, i són 4 punts 
d’un tauler d’escacs en la sala de captura i com són vistos en la sala de visualització 
per la usuària de les ulleres. 

4.4.3 Trobar les parelles de punts corresponents 

Per trobar les coordenades dels punts que volem, hem fet ús d’una eina del 
visualitzador que publica les coordenades dels punts en els que cliquem de la pantalla 
al un tòpic concret (clicked_point) i les guardem en un fitxer de rosbag. 

Trobar els punts de la sala de captura és senzill, col·loquem un tauler a la sala i el 
podem visualitzar directament a rviz. 
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Trobar els punts corresponents de la sala de visualització és més complicat. Necessitem 
marcar d’alguna manera la posició en l’espai de visualització dels punts del tauler que 
hem triat tal i com la usuària els veu a les ulleres. 

El primer problema per fer això és que la usuària no es veu a si mateixa quan porta les 
ulleres posades, de fet, l’única cosa del món real que pot veure és la reconstrucció 
sintètica d’un model amb gràfics 3D dels comandaments. Per tant, està clar que hem 
d’utilitzar els comandaments per marcar els punts. Ara bé, les càmeres Kinect no 
capturen amb molt poca densitat de punts els comandaments ja que són massa 
relaxants. Al final vam afegir uns gomets a la punta del comandaments (figura 12(a)) 
per poder veure i clicar els punts del núvol objectiu que representen els punts marcats. 

       

Figura 12 (a) Comandament de les ulleres amb els gomets per poder fer el registre. (b) i (c) captures 
dels núvols de punts per fer el registre. (c) és el fotograma següent a (b) sense canviar cap paràmetre 
del visualitzador. Els punts de tons taronges del centre de les imatges són els punts corresponents als 

gomets del comandament. 

Un altre problema que ens hem trobat amb les Kinect és que la precisió és bastant 
petita. Això vol dir que, si els gomets són molt petits, no es veuen correctament. A 
més els punts del núvol són molt sorollosos: tot i que l’escena física no és mogui, els 
punts sí que ho fan. A la figura 12  podem veure el desplaçament dels punts que ens 
marquen els gomets entre un fotograma i el següent. 

Per minimitzar l’efecte del soroll, ens cal seleccionar uns quants punts i fer-ne una 
mitjana. També amb aquest objectiu recolzem el comandament sobre una superfície 
plana i estàtica. Així aconseguim eliminar el moviment d’una persona que sosté els 
comandaments. 

4.4.4 La Matriu de transformació 

Un cop tenim les quatre parelles de punts, tenim tots les dades per calcular la matriu 
de transformació. La formula per trobar-la descrita a l’apartat 4.4.2 funciona en un 
marc teòric, però no en el nostre ja que tenim massa error acumulat: 

- Com hem dit abans els punts provinents dels Kinect són molt sorollosos, 
aquest soroll afecta tant als punts de la sala de visualització com els de la 
sala de captura 

- No sabem com d’exacta és la representació virtual dels comandaments 
respecte als reals. 

- Volem un punt concret, però el gomet ha de ser d’un 2cm de diàmetre per 
poder-se veure a través del Kinect. 

- Una persona marca els punts amb els comandaments que segons ella creu que 
corresponen, per tant hi ha un cert component subjectiu. 

(a) (b) (c) 
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Per solucionar això hem utilitzat una eina de PCL anomenada transformation from 
correspondences [15]. Aquesta classe ens permet introduir parelles de punts i 
extreure’n una aproximació de la transformació afí entre uns i a altres. Per trobar la 
matriu fa ús de la distància mitjana entre cada parella de punts i la seva covariància. 

Dins del node de ROS desenvolupat, llegim els fitxers rosbag on tenim guardades les 
coordenades de les quatre parelles de punts, fem la mitjana per cada punt i en trobem 
la matriu de transformació afí. D’aquest programa n’extraiem un fitxer xml amb la 
matriu guardada que després llegim des de ROS per transformar el núvol de punts 
objectiu. 

4.4.5 Sistemes de coordenades dins de rviz 

Aquí és important fer una nota al sistema de coordenades en que cliquem els punts 
sobre rviz. 

Com hem comentat al final de l’apartat 4.3, és important saber el sistema de 
coordenades en que estem veiem cada núvol i quin és el que volem transformar i cap 
a quin. 

El sistema de coordenades de les ulleres té el terra en el pla XZ i l’eix Y apuntant cap 
al sostre. Per aquest motiu després de modificar els núvols de punts amb els fitxers de 
l’eina de calibració, aquest és el sistema en el que tenim el núvol de captura. Per 
veure’l a rviz és defineix una TF que ens permet visualitzar el núvol amb el sistema de 
coordenades més comú que té el terra en el pla XY i la Z cap al sostre. 

Com que una de les aplicacions que es vol tenir és la visualització del núvol objectiu a 
les ulleres, ens interessa que el núvol de punts registrat també tingui el sistema de 
coordenades de les ulleres. 

El sistema de coordenades dels Kinect marca Z sortint de l’objectiu i XY és el pla on 
es troben els sensors. 

Per aconseguir això, ens interessa fer la transformació entre el sistema de coordenades 
de la sala de captura en el sistema de coordenades de les ulleres i el sistema de 
coordenades de la sala de visualització sense cap mena de transformació, és a dir, amb 
el sistema de coordenades de les ulleres. 

4.5 Retall de la zona de visualització 

L’objectiu d’aquesta part és eliminar les parets i sostre així com altres objectes fora 
de la zona de visualització definida a la configuració de les ulleres. 

Aquest “retall” té dues funcions. D’una banda alleugera el volum de dades a enviar a 
la usuària, però també ens permet fer una visualització de realitat virtual en que veiem 
la usuària immersa en una escena virtual, que en aquest cas té un origen real. A més 
també permet que la persona que porta les ulleres es vegi a ella mateixa amb aquestes 
posades, amb un error de desplaçament (un retard degut a la xarxa i no en 3D real). 

Per fer aquesta part s’ha utilitzat un filtre de la llibreria PCL que descarta tots aquells 
punts d’un núvol de punts amb una de les coordenades, x y z, fora d’un interval. Per 
tant ens permet eliminar parets i terra ja que l’eina de calibració que s’utilitza pel 
registre de les tres càmeres de captura i respecte a la qual es fa el registre de la 
càmera objectiva, fa que el núvol transformat tingui el terra en el pla XY i les parets 
perpendiculars, tot i que no a la perfecció, i queda tot lleugerament inclinat. 
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Per aquest motiu hem de posar uns llindars més laxes pel filtre o acceptar que es vegin 
parts romanents del terra i parets. De totes maneres no afegeix més imprecisió  que 
la que hauríem d’afegir per contrarestar el propi soroll nominal (~1cm) de les 
coordenades geomètriques del sensor Kinect. 

Per trobar aquests llindars s’han utilitzat els comandaments de les ulleres per situar-
los en les línies que les ulleres mostren com a límit de la zona de visualització. S’ha 
pres només un punt com a referencia per cada dimensió, ja que, de totes maneres, 
s’havia d’afegir més marge. 

En la configuració de l’entorn actual, en la que la zona de captura i visualització estan 
en la mateixa sala dividida en dos, els valors del llindars dels filtres aplicats per 
extreure el primer pla del núvol de captura i l’objectiu són els mateixos. 

  

Figura 13 Núvol de punts objectiu complet (esquerra) i núvol de punts objectiu retallat (esquerra). 

A la figura 13 podem veure el resultat d’aplicar aquest detall. A la imatge de l’esquerra 
podem veure el núvol complet i a la dreta en núvol retallat. Es pot veure com eliminem 
bé el terra, però ens queda un tros de paret que correspon a un sortint de la paret de 
la sala. 

4.6 Visualització des del punt de vista de la càmera objectiva 

Per veure un núvol que prové d’una càmera RGBD és molt important veure’l amb la 
rotació, translació i ampliació adequades, ja que sinó veurem moltes ombres. Aquestes 
ombres provenen de la oclusió d’objectes més propers a la càmera als objectes que 
tenen darrera. 

Rviz té una eina que utilitza el tòpic amb informació sobre els valors de calibració 
d’una càmera per crear una projecció 2D del que es veu en l’escena 3D del 
visualitzador des del punt de vista de la càmera en qüestió. 

Ara bé, hem transformat el núvol de punts que prové de les imatges de la càmera 
objectiva dues vegades, per registrar-lo amb l’escena de captura i per canviar-ne 
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l’orientació dels eixos. Per tant, també necessitem transformar el punt de vista de la 
càmera. 

L’altre opció és transformar els núvols de punts que volem visualitzar des del punt de 
vista de la càmera al seu sistema de transformades. Aquesta opció és més costosa a 
nivell de processat, però ens permet utilitzar eines que ja tenim: 

- Utilitzem l’eina de registre del núvol de punts objectius, però per trobar la 
matriu de transformació del sistema de coordenades de la sala de captura al 
sistema de coordenades de la sala de visualització. 

- Els mateixos nodes que ens permeten transformar un núvol de punts a partir 
d’una matriu guardada en un fitxer xml. 

4.7 Visualització de la sala de visualització a les ulleres 

Seguint el mateix procés que s’utilitza per enviar el núvol de punts de la sala de 
captura a les ulleres, envien el núvol de punts registrat de la sala de visualització, tant 
el complet com el retallat aconseguint que la usuària es vegi a si mateixa a través de 
les ulleres. 

En modalitat de realitat virtual,  s’observa molt espai negre degut a la configuració de 
l’entorn de desenvolupament que fa una de les “parets” oposades a la càmera 
objectiva no hi sigui a la sala remota (correspon a la línia de separació entre la zona 
de captura i visualització) i en la sala de visualització correspon a la zona de treball 
que no s’inclou a la zona de joc de les ulleres. Es pot veure en la diferència de les 
figures 14(a) i 15(a). 

4.8 Desenvolupament i millora de la documentació 

Com ja s’ha comentat, des del principi vam veure la necessitat de millor la 
documentació existent sobre el sistema de Telepresència. També va quedar molt clara 
la importància de deixar ben documentada la feina feta durant aquest projecte per 
facilitar la incorporació de noves estudiantes al sistema. 

Aquesta documentació està disponible a la wiki interna del grup d’Imatge. La part 
pertanyent al projecte de telepresència consisteix d’una pàgina amb les notes de les 
reunions de quan el projecte inicial estava en desenvolupament i d’una altra pàgina 
amb la documentació on cada bloc del sistema té el seu apartat específic. 

Com a part d’aquest projecte hem afegit notes a la documentació existent per tal de 
fer-la més entenedora. Hem actualitzat parts on estava descrit l’entorn ideal de treball 
per incloure el de desenvolupament. 

Com a noves parts s’han afegit notes per a noves incorporacions al projecte i s’han 
descrit els fitxers i feina desenvolupada en aquest treball. A l’annex 2 s’inclou el 
protocol de registre que s’ha desenvolupat per la wiki. 
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5 RESULTATS I CONCLUSIONS 

Hem acomplert amb els objectius plantejats des del pla de treball i, també, amb 
aquells plantejats en la revisió crítica, que ja vam marcar coneixent més el sistema i 
les seves possibilitats. 

Visualització objectiva en realitat augmentada 

El primer objectiu que hem aconseguit és la visualització en realitat augmentada, on 
veiem el primer pla del núvol de punts de la sala de captura i el núvol de punts de la 
sala de visualització complet. 

A la figura 14 podem veure l’escena des del punt de vista de la càmera, i a la dreta, 
veiem a la usuària assenyalant amb el comandament el cercle verd del tauler de 
parchís tal i com ella el veu a les ulleres. 

En la figura 14(a) veiem moltes menys ombres que en la 14(b). Això fa palesa la 
importància de visualitzar el núvol de punts de la sala de visualització des del punt de 
vista de la pròpia càmera. 

Quan es fa el retall de la sala de captura per obtenir el primer pla, hi ha el mateix 
problema que hem comentat per fer el retall del núvol objectiu, per això podem veure 
trossos del terra i la paret en les imatges de la figura 14 

 

 

 

 

(a) Punt de vista de la càmera (b) Visualització 3D 

Figura 14 Visualització objectiva en realitat augmentada. La usuària està assenyalant el cercle verd del 
taulell. 
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Visualització objectiva en realitat virtual 

La segona modalitat desenvolupada és la de realitat virtual en la que visualitzem el 
núvol de punts complet de la sala de captura i el primer pla de la sala de visualització. 

En aquest cas en la figura 15(a) veiem molt espai negre, això és degut a que eliminem 
les parets i el terra de la sala de visualització tal i com està descrita en la configuració 
de la zona d’ús de les ulleres. Aquesta zona exclou les taules de treball amb els 
ordinadors. 

A la figura 15 veiem com el Kinect tampoc captura bé les ulleres i la usuària es veu 
amb un forat allà on les porta. 

A la figura 16 veiem el que veu la usuària quan assenyala al cercle blau en el moment 
que hem pres les fotos de la figura 15. La fletxa vermella assenyala al comendament. 

 

Figura 16 Imatges vista a les ulleres quan la usuària assenyala en cercle blau amb el comandament. 

(a) Punt de vista de la càmera (b) Visualització 3D 

Figura 15 Visualització objectiva en realitat virtual. La usuària està assenyalant el cercle blau. 
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Visualització de la usuària a les ulleres 

Quan la usuària es veu a si mateixa a les ulleres, la impressió més desconcertant és el 
desplaçament temporal que hi ha entre que l’instant en el que fa un moviment i 
l’instant que aquest moviment s’observa a les ulleres. Aquest desplaçament temporal 
disminueix segons si estem veient els núvols complets o de primer pla i si veiem només 
la sala de captura o si també hi visualitzem el núvol objectiu. 

Una altre fenomen que observem és que la usuària es veu des de dins i incompleta ja 
que només capturem des d’un punt de vista i no podem fer una reconstrucció de 360º 
d’ella. Això vol dir que si la usuària s’apropa les mans a les ulleres, se les veu còncaves, 
pel costat de les mans que està veient la càmera, però no des del costat que les observa 
ella, veure figura 17, fletxa groga. 

Un altre efecte que veiem és una col·lecció de punts negres davant nostre que 
corresponent als pocs punts que les ulleres que detecta la Kinect, marcats amb la 
fletxa vermella en la figura 17. 

 

Figura 17 Imatges presentades a cada ull de la usuària quan apropa el palmell de la mà les ulleres. 
Podem veure la pantalla del rellotge (fletxa groga) que està a l’altra cara de la mà. La fletxa vermella 

assenyala els punts negres que representen les ulleres. 

Error en el registre 

Quan tenim tot el sistema funcionant i podem apropar-nos i moure’ns per l’escena de 
realitat virtual i mirant a través de les ulleres i el visor rviz, podem veure que el 
registre té un error d’uns 2cm en tots els eixos, aquest ve acumulat de diferents llocs 
com s’ha anat explicant a l’apartat 4 d’aquest informe, i són bàsicament aquests: 

- Soroll de la Kinect, moviment dels punts a seleccionar. 
- Posicionament subjectiu del comandament per seleccionar els punts. 
- Desconeixement del sistema de coordenades exacte de les ulleres. 
- Correspondència entre el comandament real i el sintètic vist a les ulleres. 

Tot i aquestes imprecisions, el sistema aconsegueix implementar el registre que volem. 
Com que no el necessitem per fer mesures, només el volem per millorar l’experiència 
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de les espectadores i puguin veure la usuària de les ulleres interactuant amb la sala 
remota, es pot considerar que és un bon resultat. 

5.1 Valoració dels Objectius, Especificacions i Requeriments 

Objectius 

1. Captura de l'escena: L’escena es captura i visualitza tant en format imatges 
(color i profunditat) com el núvol de punts resultant. 

2. Registre 3D de la visualització: S’aconsegueix fer un registre entre el NP de la 
sala de visualització i el NP de la sala de captura aconseguint veure de manera 
objectiva la interacció de la usuària i la sala remota. 

3. Temps real: La visualització en rviz és en temps real, tot i que hi ha un cert 
endarreriment temporal, més visible quan es fan moviment ràpids o quan es 
visualitza el núvol objectiu complet a les ulleres. 

4. Extracció del primer pla: S’aconsegueix fer un retallat del núvol de punts 
objectiu simple que consisteix en treure parets i terra gràcies a un llindar. 

5. Visionat de realitat virtual: Gràcies a l’extracció del primer clar, només ens 
cal seleccionar la visualització dels NP necessaris: el complet de la sala remota 
i el retallat de la sala de visualització. 

6. Comprovacions amb les ulleres: S’aconsegueix veure el NP objectiu a les 
ulleres, tant el complet com el retallat a les ulleres. Fent això és quan es nota 
més el retràs entre el moviment que fa la pròpia usuària i el moment en el que 
el veu a través de les ulleres. 

Requeriments del projecte: 

1. El registre s’aconsegueix amb un error acceptable per a les necessitats del 
projecte. 

2. Funciona a temps real o amb un petit “lag” temporal quan s’envia a les ulleres. 
3. Aconseguim fer el visionat del registre des del punt de vista de la càmera 

objectiva i amb el visor 3D de rviz podem veure l’escena registrada des de 
qualsevol posició e la sala de registre, tot i que no totes tenen sentit.  

Especificacions del projecte: 

1. Aconseguim una freqüència de refresc suficient per veure l’animació, tot i que 
en alguns moments els sistema es col·lapsa per uns instants i llavors es veu un 
salt. 

2. El propi visualitzador de rviz permet definir la forma de visualització dels punts 
del NP. La que ens permet assegurar que les oclusions entre els dos núvols es 
fan correctament són el “quadrats plans” en que cada punt es representa com 
un quadrat paral·lel al punt de vista del visualitzador del color del punt. 

3. Aconseguim veure els resultats des del punt de vista de la càmera objectiva 
gràcies a l’ús d’una eina de rviz.  
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6 PROPOSTES DE MILLORA 

En aquest apartat proposem dues millores al sistema, la primera fa referència al 
sistema de registre desenvolupat en aquest treball i la següent fa referència a millores 
que aquest treball pot aportat al sistema global de Telepresència. 

6.1 Registre automatitzat per detecció de punts en RGB 

El procediment per trobar les parelles de punts corresponents ara mateix és manual. 
Una proposta per automatitzar el procés és que l’eina de registre detecti 
automàticament els punts a través del color dels gomets. 

El problema que hi ha ara mateix per fer això és que els gomets no són del color 
correcte, són molt semblants al color del terra, per tant una primera proposta seria 
canviar-ne el color per un de més diferent a la resta de l’escena. 

Tot i això hi ha un segon inconvenient, més complicat de resoldre. Aquest és que, 
degut a la manca de precisió espacial del sensor Kinect, els punts que es veuen són 
d’un color promig entre el color dels gomets i el seu voltant negre, per tant la 
diferència en els valors de colors dels punts a detectar és molt gran. Això es pot 
observar en la figura 12. 

És una opció a valorar, tot i que és un procés que només s’ha de repetir si el sistema 
canvia de configuració geomètrica. La configuració comprèn posició de les càmeres de 
captura i objectiva i la configuració de la sala de les ulleres. 

6.2 Bidireccionalitat del sistema 

Ara mateix tenim una usuària que porta les ulleres i veu el que està passant en una 
sala remota, la de captura, en que hi poden haver altres persones, però aquestes no 
saben que està passant a la sala de visualització. 

Per tant, una primera proposta seria afegir dues càmeres més a la sala de visualització 
per poder-ne fer una reconstrucció 3D real i que una usuària a la sala de captura també 
tingués unes ulleres per veure el que està passant a l’altra sala. D’aquesta manera hi 
podria haver una interacció real entre les dues sales. 

Per aquesta millora hi ha dos grans inconvenients: el cost i el volum de dades. 

El cost és deu a la necessitat de comprar nova maquinària: dues càmeres Kinect i unes 
ulleres VR, i a això li hauríem de sumar dos ordinadors més, un per encarregar-se de 
la captura i fusió dels núvols de punts de la sala de visualització i l’ordinador amb 
Windows per les noves ulleres. 

El segon inconvenient bé donat en que si féssim una reconstrucció també en la sala de 
captura, el volum de dades del núvol objectiu augmentaria i, a més, les dades 
s’haurien d’enviar en les dues direccions, ara mateix la sala de captura no rep res, 
només envia, i el núvol objectiu tampoc s’està enviat. Per tant en aquesta nova 
situació s’haurien d’enviar dos núvols, provinents de 3 càmeres cada un, en dues 
direccions. 
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7 PRESSUPOST 

S’ha fet un pressupost simplificat i només tenint en copte el maquinari afegit al 
projecte de telepresència respecte al ja utilitzat. 

No s’ha tingut en compte el cost per ús i amortització de les màquines emprades així 
com l’ús de l’espai. 

Per comptar les hores, s’ha utilitzat l’equivalència entre el nombre de crèdits ECTS de 
l’assignatura i les hores de dedicació que implica un crèdit. S’ha comptat a 8€/h com 
a preu recomanat per fer pràctiques en empresa en enginyeria. 

 

Taula 2 Pressupost simple del projecte 

Concepte Cost Unitari Quantitat Total 

Càmera Kinect v2 120,00 € 1 120,00 € 

Ordinador Portàtil 1.300,00 € 1 1.300,00 € 

Trípode 50,00 € 1 50,00 € 

Hores de feina 8,00 € 600 4.800,00 € 

TOTAL   6.270,00 € 
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9 ANNEXOS 

Tant l’annex 1: Revisió crítica com l’annex 2: Protocol de registre s’adjunten en fitxers 
pdf. 
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10 GLOSSARI 

 

ROS: Robotic Operatin System. Plataforma pel desenvolupament de software per 
robots. Plataforma utilitzada en el projecte. 

Rviz: Visualitzador 3D i d’altres tipus de dades de ROS. 

TF: Transformations. Eina de ROS que gestiona la relació entre els sistemes de 
coordenades les diferents dades de ROS. 

Kinect: Càmera RGBD desenvolupada per Microsoft. 

RGBD: Red Green Blue Depth, utilitzat per conjunts de càmeres que fan captures de 
color (RGB) i profunditat (D). 

RV: Realitat Virtual. Escena que veu una usuària en que no veu el seu entorn real si no 
que en veu un de fictici, crear per ordinador o a través de captures del món real. 

RA: Realitat Augmentada. Escena en que una usuària veu la seva realitat barrejada 
amb elements ficticis inserits. 

NP: Núvol de punts. Conjunt de punts 3D amb les seves coordenades. Poden anar 
acompanyats d’informació de color. 

PCL: Point Cloud Library. Llibreria amb mètodes i classes per processament i 
manipulació de dades d’imatge i vídeo en 2D i 3D. 

 


