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Abstract 

The fields of fruits crops are under constant pressure to increase the production and the 

quality required by the population. For this reason, farmers need to find new ways to 

improve the productivity of fruits and reduce the economic and environmental costs. The 

aim of this project is to do a semantic detection and classification to detect apples. A 3D 

point clouds database of apple trees has been obtained from Kinect cameras. First, 

bounding boxes have been created. Some of them contain one apple and others without 

apples. These bounding boxes have been trained in a classification network in which only 

RGB coordinates have been introduced. An accuracy of 99% has been obtained. Then, 

another experiment has been carried out. With the same database of apple trees, a 

semantic segmentation has been trained. In this case the accuracy obtained has been 86%. 

These experiments have been based on the paper: PointNet: Deep Learning on Point Sets 

for 3D Classification and Segmentation and its corresponding project. 
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Resum 

Els camps dedicats al conreu de fruites estan sota una pressió constant per augmentar la 

producció i la qualitat que demanda la població. Per això, els agricultors necessiten trobar 

noves maneres de millorar la productivitat de les fruites i, alhora, reduir els costos 

econòmics i ambientals. A partir d’una base de dades en núvols de punts 3D de pomers 

aconseguida a partir de càmeres Kinect, s’ha creat aquest projecte per fer una detecció 

semàntica i una classificació per tal de poder detectar les pomes. Primer de tot, s’han creat 

quadres delimitadors que contenen poma i altres que no i s’han entrenat a la xarxa de 

classificació. Entrant-hi només les coordenades RGB s’ha aconseguit una precisió de més 

del 99%. A continuació, després d’obtenir aquests bons resultats, s’ha decidit fer una 

segmentació semàntica, és a dir, s’ha detectat punt per punt si aquests corresponien a un 

punt de poma o no i s’han classificat. Amb aquest últim experiment s’ha obtingut una 

precisió de més del 86%. Aquests experiments s’han fet amb l’ajuda de la xarxa PointNet 

proposada en l’article: PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and 

Segmentation. 
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Resumen 

Los campos dedicados al conreo de frutas están bajo presión constante para augmentar 

la producción y la calidad demandada por la población. Es por eso, que los agricultores 

necesitan encontrar nuevas formas de mejorar la productividad de frutas y, a la vez, reducir 

los costes económicos y ambientales. A partir de una base de datos en nube de puntos 

3D de manzanos hecha a partir de cameras Kinect, se ha creado este proyecto para hacer 

una detección semántica y una clasificación para poder detectar las manzanas. Para 

empezar, se han creado cuadros de delimitadores que contengan una manzana y otros 

que no contengan ninguna y se han entrenado con el algoritmo de clasificación. Entrándole 

solamente las características RGB, se ha obtenido una precisión de más del 99%. A 

continuación, después de obtener tan buenos resultados, se ha decidido hacer una 

segmentación semántica, es decir, se ha detectado punto por punto si correspondía a un 

punto que pertenece a una manzana o no. Con este último experimento se ha logrado una 

precisión de más del 86%. Estos experimentos se han hecho con la ayuda de la red 

PointNet propuesta en el artículo: PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D 

Classification and Segmentation. 
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1. Introducció 

Catalunya és una regió on només un 2% de la població treballa en el sector primari, tenint 

així el 73% de la població treballant en el sector de serveis i un 25% a la indústria. No 

obstant això, són moltes les hectàrees dedicades a l’agricultura, això significa que cada 

pagès és propietari de moltes hectàrees de camps i conreus i, per tant, li és molt difícil fer 

el seguiment de tots els camps. 

La tecnologia normalment se centra a innovar en el sector del servei i de la indústria 

deixant de banda al sector primari. Són mínims els avenços tecnològics que es poden 

observar en aquest sector, quan en realitat, aquests avenços podrien millorar molt les 

condicions de treball dels pagesos. 

A més a més, en aquest cas, els camps dedicats al conreu de fruites estan sota una pressió 

constant per augmentar la producció i la qualitat que demanda la població. Per això, els 

agricultors necessiten trobar noves maneres de millorar la productivitat de les fruites i, 

alhora, reduir els costos econòmics i ambientals. 

El propòsit principal és que els pagesos que tenen camps de pomers puguin tenir un 

programa que calculi la quantitat de pomes que tenen als camps i que puguin saber també 

quins són els seus estats de maduresa. Per fer-ho s’utilitzen càmeres Kinect que gravaran 

aquests pomers a temps real i, a partir de les imatges de profunditat rebudes, es passaran 

en núvols de punts en 3D, llavors utilitzant una xarxa neuronal d’aprenentatge profund es 

detectaran aquestes fruites a partir de segmentació semàntica i classificació i s’obtindrà la 

informació explicada anteriorment. 

La segmentació semàntica es basa a agafar cada punt de la base de dades i assignar-li 

un nivell, tots els punts que formin part d’un mateix nivell tindran una mateixa característica. 

En aquest projecte, per exemple, s’assigna un 0 en un punt que no forma part de cap poma 

i un 1, en un punt que pertany a una poma. 

La classificació és similar a la segmentació semàntica, però en aquest cas, en comptes 

d’assignar nivells a diferents punts, s’assignen a diferents objectes 3D. És a dir, s’entrena 

la base de dades a partir de quadres de delimitació, dins de cada quadre de delimitació hi 

ha un tipus d’objecte i, l’entrenament, assigna per a cada quadre un nivell diferent. En el 

cas d’aquest projecte, hi ha quadres de delimitació on a dins hi ha una poma i altres on no 

n’hi ha cap, llavors l’entrenament, assigna a nivell 0 els quadres de delimitació que creu 

que no contenen poma i a 1, els quadres de delimitació que creu que contenen poma. 

A continuació s’explica amb més detall els dos entrenaments. 

 

1.1. Objectius principals del projecte: 

 

Els objectius principals d’aquest projecte són: 

• Classificar quadres de delimitació amb poma o no poma. Com s’ha explicat en el 

punt anterior,  Per fer això, s’utilitza una base de dades que s’ha proporcionat i es 

fan quadres de delimitació, unes que continguin una poma i altres no, i es passarà 

per l’algoritme de classificació en núvols de punts 3D. Aquest detectarà si un 

quadre de delimitació conté una poma o no. 
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A continuació és mostra un quadre de delimitació que conté poma i un altre que no 

en conté cap. 

 

 

Figura 1. Qaudre de delimitació de poma   Figura 2. Quadre de delimitació no poma 

L’entrenament de classificació posarà un nivell a cada quadre de delimitació, en la 

figura 1 posaria un nivell 1 i en la figura 2 un nivell 0 i així successivament amb tots 

els quadres de delimitació. D’aquesta manera s’obtindrà la detecció de totes les 

pomes en la base de dades. 

• Fer segmentació semàntica, és a dir, s’entrenarà la base de dades proporcionada 

per l’algoritme de segmentació per a núvols de punts 3D i se li assignarà un nivell 

a cada punt, nivell 0 si és un punt que no pertany a poma i nivell 1 si és un punt 

que pertany a una poma. 

 

Per exemple, en la figura 3, que es mostra a continuació, s’observen 3 pomes, 

llavors, el que ha de fer l’entrenament és posar a nivell 0 tots els punts que no 

formen part d’una poma i a nivell 1, tots els punts que formen part d’una poma. 

 

 

Figura 3. Núvol de punts     Figura 4. Núvol de punts segmentat amb nivells 
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En la figura 3 s’observa un núvol de punts i en la figura 4 s’observa el mateix núvol 

de punts, però aquest, té pintat de color verd tots els punts que l’entrenament hauria 

de detectar com a nivell 0, és a dir, punts que no formen part d’una poma, i amb 

vermell, els punts que s’haurien d’haver detectat com a nivell 1, ja que són punts 

que pertanyen a una poma. 

1.2. Procediment del projecte 

 

Per realitzar aquest projecte s’ha seguit el següent procediment: 

1. S’han buscat projectes de segmentació semàntica i de detecció d’objectes en 3D. 

S’han llegit les documentacions corresponents i s’ha triat el que s’adaptava millor 

al treball. Aquests projectes es comenten a l’apartat 2. Estat de l’art utilitzat o aplicat 

en aquest treball 

2. S’ha proporcionat una base de dades que s’ha analitzat i s’ha modificat per 

adaptar-la en el projecte escollit. En l’apartat 4.1 Base de dades, s’explica com s’ha 

adaptat aquesta base de dades per poder fer els entrenaments. 

3. S’han implementat una xarxa de classificació i una de segmentació. Per cada una 

de les xarxes s’ha fet una xarxa d’entrenament i validació i una de test. L’explicació 

d’aquestes xarxes s’expliquen als apartats 4.2 Entrenament i Validació i 4.3 

Avaluació final. 

4. S’ha entrenat el projecte tant la part de classificació com la part de segmentació i 

s’han fet les modificacions necessàries per obtenir bons resultats. 

5. Per acabar, s’ha fet una avaluació final dels dos entrenaments. 

 

1.3. Pla de treball 

1.3.1. Estructura del treball 

 

El treball de fi de grau consta de dues parts ben diferenciades: 

Una part inclou tota la implementació del projecte, és a dir, l’estudi inicial de diferents 

projectes ja implementats, la tria d’un d’ells, l’elaboració de la base de dades, 

l’entrenament i la validació de la base de dades amb l’algoritme de segmentació i 

classificació i, finalment, l’avaluació final del projecte. 

L’altra part inclou tota la documentació. Quan es va començar el treball es va escriure la 

Proposta de Projecte i Pla de Treball on si pot veure un resum inicial de com seria el 

projecte, juntament amb els objectius establerts, els “work packages” i un diagrama de 

Gantt aproximant-se a les expectatives del treball. A la meitat del projecte es va escriure 

la Revisió Crítica del Projecte, que és un resum de com està funcionant el projecte, de les 

incidències que hi ha hagut, i de les modificacions que s’han hagut de fer sobre les 

expectatives inicials. 

A continuació és mostra l’estructura del desglossament del treball: 
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1.3.2. Work Packages, Tasques i fites, diagrama de Gantt 

A continuació es mostren els Work Packages i el diagrama de Gantt: 

Projecte: Base de dades WP ref: (WP1) 

Objectiu principal: Adaptar la base de dades al projecte. Full 1 de 5 

Petita descripció: Estudiar i conèixer la base de dades 

proporcionada i adaptar-la al projecte escollit per dur a terme 

el treball. 

Data prevista d’inici: 

09/10/2018 

Data prevista de finalització: 

30/10/2018 

Inici: 09/10/2018 

Finalitzat: 19/03/2019 

 

Tasca interna T1: Familiaritzar-se amb la base de dades 

proporcionada. 

Tasca interna T2: Adaptar la base de dades a l’algoritme. 

Entregues: Dates: 

19/10/2018 

 

19/03/2019 

Taula 1. WP1 

Projecte: Recerca de documentació i implementació WP ref: (WP2) 

Objectiu principal: Recerca i investigació Full 2 de 5 

Detecció i classificació 
de fruites de núvols de 

punts 3D

Projecte

Base de 
dades

Recerca de 
documentació i 
implementació

Implementació Avaluació

Documentació

Proposta de 
Projecte i Pla 

de Treball

Revisió 
Crítica del 
Projecte

Memòria 
Final

Presentació
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Petita descripció: Trobar un algoritme de segmentació 

semàntica i classificació en núvol de punts en 3D i un de 

detecció d’objectes en 3D, comparar-los i decidir-ne un per 

fer el treball. 

 

Data prevista d’inici: 18/09/2018 

Data prevista de finalització: 

16/10/2018 

Inici: 18/09/2018 

Finalitzat: 06/11/2018 

 

Tasca interna T1: Llegir diferents documents trobats a 

Internet, escollir els que més s’adapten al projecte i els més 

actuals. 

Tasca interna T2: Trobar les implementacions dels 

documents escollits i provar-les. 

Entregues: Dates: 

 

02/10/2018 

 

06/11/2018 

Taula 2. WP2 

Projecte: Implementació WP ref: (WP3) 

Objectiu principal: Implementar i executar l’entrenament Full 3 de 5 

Petita descripció: Fer els canvis necessaris en la 

implementació trobada perquè llegeixi la base de dades de 

pomers i obtenir bons resultats en l’entrenament i en la 

validació. 

 

Data prevista d’inici: 30/10/2018 

Data prevista de finalització: 

04/12/2018 

Inici: 6/11/2018 

Finalitzat: 18/04/2019 

 

Tasca interna T1: Canvis en la implementació i fer 

l’entrenament i validació. 

Entregues: Dates: 

18/04/2019 

Taula 3. WP3 

Projecte: Avaluació WP ref: (WP3) 

Objectiu principal: Avaluació final del treball. Full 4 de 5 

Petita descripció: Un cop obtinguts bons resultats en 

l’entrenament i la validació, es farà l’avaluació final del 

projecte d’on s’extrauran els resultats per poder fer la 

documentació final. 

 

 

Data prevista d’inici: 04/12/2018 

Data prevista de finalització: 

08/01/2019 

Inici: 2/04/2019 

Finalitzat: 24/04/2019 

 

Tasca interna T1: Avaluació final. 

Entregues: Dates: 

24/04/2019 

Taula 4. WP4 
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Projecte: Documentació WP ref: (WP3) 

Objectiu principal: Documentació del projecte. Full 5 de 5 

Petita descripció: Documentar tots els avenços i millores que 

es van aconseguint durant el transcurs del projecte. També 

explicar les incidències que han sorgit durant la seva 

realització. 

 

 

Data prevista d’inici: 18/09/2018 

Data prevista de finalització: 

04/02/2019 

Inici: 18/09/2018 

Finalitzat: 22/05/2019 

 

Tasca interna T1: Proposta de projecte i pla de treball. 

Tasca interna T2: Revisió crítica del projecte. 

Tasca interna T3: Memòria final. 

Tasca interna T4: Presentació. 

Entregues: Dates: 

05/10/2018 

30/11/2018 

10/05/2019 

22/05/2019 

Taula 5. WP5 

 

A continuació es mostra el diagrama de Gantt: 

 

Figura 5. Diagrama de Gantt (a) 

 

Figura 6. Diagrama de Gantt (b) 
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Figura 7. Diagrama de Gantt (c) 

 

Figura 8. Diagrama de Gantt (d) 

 

 

Figura 9. Diagrama de Gantt (e) 
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1.3.3. Incidències i desviacions del pla de treball 

 

El treball estava programat que es finalitzés i es presentés el febrer de 2019, tanmateix, a 

causa de diferents incidències, es va haver d’allargar fins al maig del mateix any. 

En un principi, per fer la detecció semàntica i la classificació, es va escollir un projecte 

anomenat: PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and Segmentation, 

la seva implementació estava feta amb TensorFlow. L’inconvenient principal que tenia 

aquest projecte era que per la base de dades, utilitzaven uns fitxers amb extensió .h5, això 

va suposar una dificultat molt gran a l’hora d’obrir i treballar amb aquests fitxers. Llavors, 

es va decidir buscar la implementació amb Pytorch. 

Aquesta implementació utilitza una base de dades amb fitxers .txt, per tant resultava molt 

més fàcil poder treballar amb ells. Consta de dos fitxers, un amb les coordenades xyz i 

l’altre amb la classificació de cada punt. Es va executar la segmentació amb la base de 

dades que es proporcionava i va donar molt bons resultats. Per tant, es va decidir continuar 

amb aquest projecte. 

El fet de canviar de versió del projecte va fer que s’enrederís la planificació establerta en 

un començament. 

Un altre problema que va fer enrederir molt el projecte i, pel qual, es va decidir fer l’extensió, 

va ser que en executar la segmentació amb la base de dades de pomers, van sortir 

resultats molt dolents.  

Després d’uns dies d’intentar trobar l’error i de buscar nous camins, es va poder localitzar 

i arreglar, tot i això ja s’havia enrederit molt el treball i no era factible entregar-lo al febrer. 
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2. Estat de l’art utilitzat o aplicat en aquest treball: 

Per realitzar la classificació i la segmentació del projecte s’ha fet una investigació de 

diferents projectes que parlaven sobre el tema interessat.  

Es van buscar projectes que tractessin sobre segmentació semàntica i classificació i sobre 

detecció d’objectes en 3D. 

Tenint en compte que l’adveniment dels sensors de profunditat permet realitzar una 

segmentació semàntica RGBD juntament amb moltes aplicacions en realitat virtual, 

robòtica i interacció humà-ordinador i que comparat amb la configuració d’imatges 2D més 

comunes, la segmentació semàntica RGBD pot utilitzar la informació geomètrica del món 

real explotant la informació de profunditat, diversos mètodes tracten la segmentació RGBD 

com un problema de segmentació 2D on es pren la profunditat com una altra imatge 

d’entrada. Les xarxes neuronals de convolució profunda (CNN) s’apliquen per separat a 

les imatges de color i profunditat per extreure característiques, llavors aquests mètodes 

doblen el càlcul i el consum de memòria. Els possibles errors provenen de la falta de part 

de la informació de context geomètric, ja que els píxels 2D estan associats a 3D en el món 

real. 

Una alternativa és utilitzar CNN 3D en un espai 3D voxelitzat. Aquest tipus de mètodes té 

potencial per extreure més informació geomètrica. No obstant això, atès que els núvols de 

punts 3D són bastant escassos, la representació efectiva que aprèn d’aquestes dades és 

un repte. A més les CNN en 3D són computacionalment més cares que la seva versió 2D, 

per la qual cosa és difícil escalar aquests sistemes per fer front a un gran nombre de 

classes. La xarxa neuronal convolucional anisotròpica proporciona una manera 

prometedora d’aprendre els filtres en un espai no euclidià per a l’anàlisi de formes. 

Tanmateix, s’enfronta a la mateixa dificultat d’ampliar-se per dur a terme una segmentació 

semàntica densa a gran escala a causa de l’associació complexa de punts. 

Per abordar els reptes anteriors es proposen diferents articles: 

 

2.1. 3D Graph Neural Network for RGBD Semantic Segmentation 

 

Aquest article [1] proposa una xarxa neuronal de gràfics 3D, que aprèn directament la seva 

representació a partir de punts 3D. 

Primerament, es llancen els píxels 2D en 3D basant-se en la informació de profunditat i 

s’associa amb cada punt 3D un vector de característiques unari, és a dir, una sortida d’una 

CNN de segmentació 2D. A continuació, es construeix un gràfic amb els nodes d’aquests 

punts 3D, i les vores es construeixen per trobar els veïns més propers en 3D. Per a cada 

node, s’agafa el vector de característiques d’imatge com a representació inicial i 

s’actualitza iterativament utilitzant una funció recurrent. La idea clau d’aquest esquema de 

computació dinàmica és que l’estat del node està determinat pel seu estat d’història i els 

missatges enviats pels seus veïns, tenint en compte l’aparença i la informació 3D.  

L’algoritme de temps de propagació posterior (BPTT) s’ha adaptat a les xarxes 

computacionals. A més, es passen els gradients a la CNN unària per facilitar la formació 

d’extrem a extrem. Els resultats obtinguts en l’experiment mostren un rendiment d’última 

generació en els conjunts de dades NYUD2 i SUN-RGBD. 
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2.2. Frustum PointNets for 3D Object Detection from RGB-D Data 

 

En aquest treball [2] s’estudia la detecció d’objectes 3D, que classifica la categoria de 

l’objecte a partir d’estimacions ens els quadres de delimitació. Aprofitant els detectors 

d’objectes 2D, s’extreu el tronc de delimitació 3D d’un objecte mitjançant l’extrusió de 

quadres de delimitació 2D a partir de detectors d’imatges. A continuació, dins de l’espai en 

3D retallat per cadascun dels troncs 3D, es realitza consecutivament una segmentació de 

la instància d’objectes 3D i una regressió del quadre de delimitació 3D utilitzant dues 

variants de PointNet. La xarxa de segmentació prediu la màscara 3D de l’objecte d’interès 

i la xarxa de regressió estima el quadre de delimitació en 3D que cobreix tot l’objecte 

encara que només sigui visible una part d’aquest. 

A diferència d’altres treballs que tracten les dades RGB-D com a mapejos per a CNN, 

aquest mètode es centre més amb les dimensions 3D, ja que utilitzem els núvols de punts 

3D i eines 3D. Aquesta vista centrada en 3D permet noves capacitats per explorar les 

dades d’una manera més eficaç.  

En primer lloc, unes quantes transformacions s’apliquen successivament en coordenades 

3D, que s’alineen els núvols de punts en una seqüència de marcs més restringits i canònics. 

Aquestes alineacions donen lloc a variacions de les dades, i, per tant, fan més evident el 

patró de geometria 3D, cosa que comporta un treball més senzill dels aprenents 3D.  

En segon lloc, l’aprenentatge en l’espai en 3D pot aprofitar millor l’estructura geomètrica i 

topològica de l’espai en 3D. En principi, tots els objectes viuen en un espai 3D; per tant, 

moltes estructures geomètriques, com la repetició i la simetria, són parametritzades més 

naturalment i captades pels aprenents que operen directament en l’espai 3D. La utilitat 

d’aquesta filosofia de disseny de xarxa centrada en 3D ha estat recolzada per moltes 

proves experimentals recents. 

Les principals contribucions d’aquest treball són: 

- Proposar un nou marc per a la detecció d’objectes 3D basada en dades RGB-D 

anomenada Frustum Point. 

- Mostrar com es poden formar detectors d’objectes 3D i aconseguir un rendiment 

d’última generació en punts de referència estàndard de detecció d’objectes 3D. 

- Oferir avaluacions quantitatives extenses per validar qualitatius rics per entendre 

els punts forts i les limitacions del mètode. 

 

2.3. PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D Classification and 

Segmentation 

 

En aquest article [3], es dissenya un nou tipus de xarxa neuronal que utilitza directament 

núvols de punts. Aquesta xarxa neuronal, anomenada PointNet, proporciona una 

arquitectura unificada per a aplicacions que van des de classificació d’objectes fins a  

segmentació semàntica. Tot i que és molt senzill, PointNet és molt eficaç. 
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En aquest treball s’estudien arquitectures d’aprenentatge profund capaces de raonar sobre 

dades geomètriques en 3D, com per exemple, núvols de punts. La majoria d’investigadors 

solen transformar aquests núvols de punts en dades molt voluminoses i no necessàries. 

En aquest cas, es centren en una representació d’entrada diferent per a la geometria 3D 

mitjançant núvols de punts senzills. Els núvols de punts són estructures simples i 

unificades i, per tant, són més fàcils d’aprendre. Tanmateix, PointNet encara ha de 

respectar el fet que un núvol de punts és només un conjunt de punts i, per tant, invariants 

a les permutacions dels seus membres, necessitant certes simetries en el càlcul de la 

xarxa. 

Cada punt està representat només per les tres coordenades xyz, es poden afegir 

dimensions addicionals. Es fa tant una anàlisi teòric com una avaluació experimental, la 

xarxa aprèn a resumir un núvol de punts d’entrada mitjançant un conjunt escàs de núvols 

de punts. 

Les principals contribucions d’aquest treball són: 

- Dissenyar una nova arquitectura de xarxa adequada per treballar amb conjunts de 

punts desordenats en 3D. 

- Mostrar com es pot entrenar aquesta xarxa per realitzar tasques de classificació de 

formes 3D com de segmentació semàntica. 

- Oferir una anàlisi profunditzat i teòric empíric sobre l’estabilitat i l’eficiència del 

mètode. 

- Il·lustrar les funcions 3D computades per les neurones seleccionades a la xarxa i 

desenvolupar explicacions intuïtives per al seu rendiment. 
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3. Metodologia / Desenvolupament del projecte 

 

Un cop s’ha estudiat correctament cada article anomenat en el punt anterior, s’ha decidit 
que el més adient era utilitzar el PointNet: Deep Learning on Point Sets for 3D 
Classification and Segmentation. Aquest treball dissenya un marc d’aprenentatge profund 
que consumeix directament conjunts de punts desordenats com a entrades. Un núvol de 
punts es representa com un vector de la seva coordenada xyz més canals de 
característiques addicionals com ara el color, el normal, etc. 

En la figura 10 es mostra un exemple de la xarxa completa tant la part de segmentació 
com la de classificació. En els següents apartats s’explicarà en més detall cada xarxa. 

 

Figura 10. Xarxa de segmentació i classificació 

3.1. Propietats del Conjunt de Punts en Rn 

L’entrada és un subconjunt de punts d’un espai euclidià, és poden entrar n característiques, 
per exemple, en aquest treball s’entren de 3 fins a 6 característiques, tres coordenades 
xyz o RGB i també totes alhora, xyzRGB,  però si fos necessari també es podrien entrar 
altres característiques, com per exemple la intensitat. L’entrada té tres propietats 
principals: 

- A diferència de matrius de píxels en imatges o matrius voxel en reixetes 
volumètriques, el núvol de punts és un conjunt de punts sense ordre específic. És 
a dir, és una xarxa que consumeix N conjunts de punts 3D que han de ser invariants 
a N! permutacions de l’entrada establerta en l’ordre d’alimentació de dades. No 
s’ha de confondre aquesta N de la n anterior, ja que la n anterior es refereix a la 
quantitat de característiques que té cada punt i la N es refereix a la quantitat de 
punts que entrem a la xarxa. 

- Els punts no són aïllats, sinó que formen un subconjunt significatiu. Per tant, el 
model ha de ser capaç de capturar estructures locals de punts propers i les 
interaccions combinatòries entre estructures locals. 

- Com a objecte geomètric, la representació apresa dels conjunts de punts hauria de 
ser invariant a certes transformacions. Per exemple, rotar i traduir punts tots junts 
no hauria de modificar la categoria de núvols de punts globals ni la segmentació 
dels punts. 
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3.2. Arquitectura PointNet 

L’arquitectura de la xarxa completa es visualitza en la figura 10, on la xarxa de classificació 
i la xarxa de segmentació comparteixen una gran part de les estructures. 

Aquesta xarxa té tres mòduls clau: la capa màxima de col·locació com a funció simètrica 
per agregar informació de tots els punts, una estructura de combinació d’informació local i 
global i dues xarxes d’alineació conjuntes que alineen tant els punts d’entrada com les 
funcions de punts. 

Per fer els dos entrenaments s’ha dividit la base de dades amb un 80% per l’entrenament 
i un 10% per la validació, el 10% restant s’utilitza per fer el test que es fa en una funció 
diferent. L’entrenament es fa amb 24 èpoques i 32 lots per època. 

3.2.1. Xarxa de classificació 

La funció que s’utilitza per fer l’entrenament de classificació agafa 100 punts aleatoris, 

aquest valor pot variar, però per fer el projecte, es va considerar que era un bon valor. 

L’entrenament de classificació consisteix a detectar diferents objectes 3D classificant-los 

en diferents nivells. Aquests objectes s’entrenen a partir de quadres de delimitació, és a 

dir, cada quadre de delimitació conté un objecte 3D i la xarxa de classificació ha d’assignar 

cada quadre delimitador en un nivell diferent. Els quadres que tinguin el mateix nivell 

significarà que l’entrenament ha detectat que tenen característiques similars i que, per tant, 

són el mateix tipus d’objecte. 

En el cas d’aquest projecte s’utilitzen 3 característiques, en aquest treball s’han fet dos 

entrenaments, un amb les coordenades xyz i l’altre amb les coordenades RGB. En ambdós 

casos s’han fet dos tipus de quadres de delimitació amb la mateixa quantitat, uns que 

contenen poma i uns altres que no en contenen cap. Aquests quadres delimitadors 

contenen entre 100 i fins a 16.000 punts i per fer l’entrenament s’escullen 100 punts a 

l’atzar de cada quadre de delimitació.  

Cada quadre de delimitació té un nivell diferent, els que són quadres delimitadors de poma 

tenen assignat el nivell 1 i els quadres delimitadors de no poma tenen assignat el nivell 0.  

Aquests quadres delimitadors s’entrenen en la classificació, un cop finalitzada una època 

de l’entrenament, es fa la validació d’aquesta època i és guarda el resultat en una carpeta. 

Els resultats que es treuen són la precisió i les pèrdues. Per calcular la precisió, compara 

el nivell inicial amb el nivell que s’ha predit en l’entrenament i es treu el tant per cent 

d’encerts. Per calcular les pèrdues s’utilitza la funció “negative log likelihood” de Pytorch 

que consisteix a entrar les probabilitats, per predir el resultat, amb els nivells inicials i fa la 

mitjana de les probabilitats errònies. 

3.2.2. Xarxa de segmentació 

En aquesta funció, cada núvol de punts agafa 2.500 punts aleatoris, aquest valor és 

superior que el de classificació, però s’ha de tenir en compte que en el cas anterior 

s’entrenaven quadres de delimitació i, en aquest cas, s’entren núvols de punts sencers. 

La xarxa de segmentació consisteix a classificar per nivells cada punt d’una base de dades 

de núvols de punts. És a dir, a diferència de l’altre, en aquest cas es detecta punt per punt 

de quin tipus de classe pertany cada un. En aquest projecte es tenen dos tipus de classe, 

poma i no poma, els punts que pertanyen a poma es classifiquen amb nivell 1 i els punts 

que no pertanyen a cap poma es classifiquen amb nivell 0. 
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A diferència de l’anterior, aquest projecte està adaptat perquè es puguin entrenar més de 

3 característiques, en aquest treball s’han fet tres entrenaments, un amb les coordenades 

xyz, un amb les coordenades RGB i l’altre amb les coordenades xyzRGB. 

En aquest cas, la xarxa fa una predicció punt per punt, i assigna un nivell a cada punt, com 

en el cas de a classificació, un cop finalitzada una època de l’entrenament, es fa la 

validació per aquella època i és guarda el resultat en una carpeta. Per calcular la precisió 

és compara el nivell inicial de cada punt amb el nivell que s’ha predit i es treu el tant per 

cent d’encerts, per calcular les pèrdues s’utilitza la mateixa funció “negative log likelihood”, 

entrant, també, les probabilitats de predicció i el nivell inicial de cada punt.  
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4. Resultats 

4.1. Base de dades 

 

La base de dades es va obtenir el 28 de setembre de 2018 a la granja Tara, un terreny 

comercial de pomers situat a Agramunt, Catalunya. Les captures es van dur a terme en un 

camp de pomers de Fuji, de 8 anys, entrada en un sistema de caragol alt amb una alçada 

màxima d’arbre de 3,75 metres, en l’etapa de creixement, tres setmanes abans de la collita. 

L’equip d’adquisició de dades va consistir en dues càmeres RGB-D muntades en una 

plataforma mòbil a les altures de 1m i 3m, per tal de capturar dades de tota l’alçada dels 

arbres. Els sensors RGB-D utilitzats van ser dos Microsoft Kinect v2 (Microsoft, Redmond, 

WA USA), que incorporen una càmera RGB i un sensor de profunditat que funciona segons 

el principi de TOF. 

 

Especificacions d’equips de mesura 

Sensor 

RGB-D 

Model i fabricant Microsoft Kinect v2 

Resolució del canal RGB (píxels) 1920 x 1080 

Canal FOV RGB 84.1º x 53.8º 

Resolució del canal d’Intensitat i Profunditat 

(píxels) 

512 x 424 

Canañ FOV d’Intensitat i Profunditat (píxels) 70º x 60º 

Rang de treball (m) 0.5 – 8  

Plataforma 

Mòbil 

Desenvolupador GRAP-UdL-AT grup de 

recerca 

Velocitat d’avanç (km/h) 0.5 (ajustable 

manualment) 

Alçada del sensor 1 – 3  

Taula 6. Especificacions d'equips de mesura per la base de dades 

 

Aquest sensor proporciona 3 tipus diferents de dades: una imatge de color, una imatge de 

profunditat que es pot utilitzar per general un núvol de punts en 3D de l’escena i la intensitat 

de retrospecció de l’IR rebuda. Es va desenvolupar un programari específic per recopilar i 

desar dades automàticament. El programari genera un núvol de punts 3D per a cada 

captura, amb dades d’intensitat RGB i de dispersió posterior per a cada punt i el guarda 

conjuntament amb la imatge RGB en brut. Totes les captures es van realitzar en condicions 

nocturnes artificials il·luminades, ja que el rendiment del sensor de profunditat cau en 
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nivells d’il·luminació elevats, com el cas de la llum solar directa. La taula 1 resumeix les 

especificacions del sensor i la plataforma utilitzada per a l’adquisició de dades. [6] 

La base de dades inicial que es va crear consta de 109 núvols de punts, amb un total de 

12.834 pomes repartides en els diferents núvols. 

A continuació es mostra una imatge d’un núvol de punt des de diferents posicions: 

 

Figura 11. Núvol de punts original (a)                  (b)                      (c) 

 

Com es pot observar en les imatges, en un primer pla tenim els pomers, i darrere una 

ombra que no ens aporta informació, també tenim al davant de tot a terra una part blavosa, 

aquests punts no tenen informació RGB, però si de profunditat i la persona que va 

proporcionar la base de dades va trobar adient identificar-los amb aquest color. Això 

succeïa en tots els núvols de punts, per tant, el primer pas ha sigut treure aquestes parts. 

S’ha tallat la imatge 3D i s’ha eliminat aquests punts blaus. La imatge resultant és la 

següent: 

 

 

Figura 12. Núvol de punts després de tallar-lo (a) (b)      (c) 

 

Un cop tallada es té una millor observació del núvol de punts i, a més a més, ja no conté 

punts innecessaris. És cert, que si es mira de perfil, encara s’observa una mica d’ombra, 

això és així, perquè s’ha fet el mateix tall per tots els núvols de punts, llavors, uns núvols 

de punts estaven més avançats o més enrere en l’eix de coordenades i, per tant, alguns 

encara presenten una mica d’ombra. D’aquesta manera s’assegura de no tallar cap punt 

de l’arbre. 
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Un cop tallats els núvols de punts tenen aproximadament unes dimensions de 6mx3mx6m, 

és a dir, de 108m3 i contenen entre 140 mil i 150 mil punts. 

A part dels núvols de punts també s’ha proporcionat un fitxer amb extensió .csv per cada 

núvol on hi ha un llistat de les coordenades en 2D de totes les pomes que conté cada 

núvol.  

Es van donar dues funcions principals en matlab. Una funció serveix per passar el núvol 

de punts en imatge 2D, primer talla el núvol de punts, després passa els punts en 2D i 

finalment, crea la imatge. L’altra funció converteix els punts en 2D per fer el mapeig amb 

l’arxiu .csv, amb aquest mapeig es creen quadres de delimitació de cada poma 3D, tots 

els punts que formen part d’un mateix quadre de delimitació els hi assigna un nivell 1, i els 

altres punts del núvol de punts els deixa assignats amb un nivell 0.  

A continuació, s’han fet les modificacions necessàries segons l’entrenament que s’havia 

de realitzar. 

4.1.1. Base de dades adaptada per classificació 

Per tal de poder fer l’entrenament de classificació, s’han creat quadres de delimitació, uns 

eren quadres de delimitació de poma i els altres eren quadres de delimitació sense cap 

poma. Els passos a seguir són els següents: 

1. Com s’ha explicat en el punt anterior, una de les dues funcions fa un mapeig amb 

el núvol de punts en 2D i l’arxiu d’anotacions .csv Agafa un punt de l’arxiu que 

significa que és una poma i amb aquest punt forma un cub en 3D per crear un 

quadre de delimitació, tots els punts que estan dins del quadre els hi assigna un 

nivell 1. A partir de tots els punts dels arxius s’han creat aquests quadres i s’han 

guardat directament per obtenir tots els quadres de delimitació de les pomes.  

2. Tots els quadres de delimitació de pomes s’han eliminat del núvol de punts 3D per 

obtenir el núvol de punts sense cap poma.  

3. A partir del núvol de punts sense cap poma, s’han creat, aleatòriament, la mateixa 

quantitat de quadres de delimitació. D’aquesta manera s’obtenen els quadres de 

delimitació sense pomes.  

S’han seguit aquests passos successivament per tots els núvols de punts. 

A continuació és mostra un exemple: 
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Figura 13. Núvol de punts inicial 

 

A partir de la imatge original, es troben els quadres de delimitació de pomes i es guarden: 

 

Figura 14. Exemple de un quadre de delimitació de una poma 

Un cop es guarden els quadres de delimitació de pomes, s’eliminen del núvol de punts 

original. A continuació es pot veure un núvol de punts amb només els quadres de 

delimitació de pomes. 
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Figura 15. Quadres de delimitació de poma del núvol de punts 

Aquest núvol de punts es resta del núvol de punts original i s’obté el núvol de punts sense 

cap poma: 

 

Figura 16. Núvol de punts original sense els quadres de delimitació de poma 

Finalment, amb aquest nou núvol de punts es fa la mateixa quantitat de quadres de 

delimitació que els que s’han guardat anteriorment, agafant diferents punts aleatoris. 

 

Figura 17. Quadre de delimitació no poma 
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Ambdós casos només es guarden els quadres de delimitació que tenen més de 100 punts, 

ja que a la secció de l’entrenament i validació en la classificació, només s’utilitzen 100 

punts aleatoris de cada quadre de delimitació. 

En total, s’han obtingut 25.484 quadres delimitadors dels quals 12.834 formen part de 

quadres delimitadors de poma i 12.650 de no poma No hi ha exactament la mateixa 

quantitat en un i l’altre perquè en el cas dels quadres de delimitació sense poma, en alguns 

núvols de punts era molt difícil aconseguir quadres de delimitació amb més de 100 punts. 

En el cas dels quadres de delimitació de pomes hi ha de 100 fins a aproximadament 16.000 

punts i en el cas dels quadres de delimitació de no poma, hi ha de 100 fins a 

aproximadament 4.000 punts. 

Aquesta base de dades s’ha separat en entrenament, validació i test, separant-ho per un 

80% d’entrenament, un 10% de validació i un 10% de test. 

4.1.2. Base de dades adaptada per segmentació 

 

Els núvols de punts tenien tots aproximadament més de 150.000 punts. L’algoritme de 

l’entrenament de segmentació agafa 2.500 punts de cada núvol de punts. Aquest número 

es pot canviar, no obstant això, es va decidir modificar la base de dades perquè tingués 

entre uns 2.500 fins a 5.000 punts, d’aquesta manera s’aconsegueixen més núvols de 

punts per entrenar i s’amplia la base de dades.  

A partir d’un núvol de punts es fan cubs de 0,5 metres de costat i a més a més, superposats 

per 0,3 metres. S’aconsegueixen un total de 29.214 núvols de punts que s’han separat 

amb entrenament, validació i test, utilitzant el 80% en entrenament, un 10 % en validació i 

un 10% en el test.. 

En la figura 14 es mostra una sèrie de cubs que formen part d’un mateix núvol de punts 

3D. 

 

(a)    (b) 
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 (c)       (d) 

Figura 18. Exemple núvol de punts 

 

4.2. Entrenament i Validació 

4.2.1. Classificació en núvols de punts 3D 

Primer de tot s’ha realitzat l’entrenament i la validació per classificació. Com s’ha comentat 

en el punt 4.1.1 Base de dades adaptada per classificació, per fer la classificació, s’ha 

separat la base de dades en un 80% per l’entrenament, un 10% per la validació i un 10% 

pel test i l’algoritme agafa 100 punts aleatoris de cada quadre de delimitació. 

La classificació té com a objectiu decidir si un quadre de delimitació pertany a poma o no 

poma. L’entrenament es du a terme amb 24 èpoques i 32 lots, s’ha utilitzat un optimitzador 

SGD. Aquest optimitzador és un mètode iteratiu que serveix per optimitzar una funció 

objectiva diferenciable. Es denomina estocàstica, ja que les mostres es seleccionen 

aleatòriament en comptes d’un únic grup. 

S’han fet dos entrenaments, un amb les coordenades xyz i l’altre amb les coordenades 

RGB.  

En les figures 16 i 17 es mostren els resultats obtinguts gràficament amb les coordenades 

xyz. 

 

Figura 19. Entrenament i validació (precisió xyz)  Figura 20. Entrenament I validació (pèrdues xyz) 
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En el cas de les coordenades RGB, s’obtenen mot bons resultats, tant l’entrenament, com 

la validació, tenen una precisió pràcticament del 100%. En les figures 18 i 19 s’observa 

gràficament aquests resultats: 

 

Figura 21. Entrenament i validació (precisió rgb)  Figura 22. Entrenament i validació (pèrdues rgb) 

La precisió s’obté de comparar si coincideix el nivell del quadre de delimitació inicial amb 

el que s’ha predit. És a dir, si per exemple, els quadres de delimitació d’un lot tenen els 

nivells [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0] i 

es prediu [1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 

0], s’observa que pels quadres de delimitació 5, 11, 18, 19 i 30, la predicció ha sigut errònia, 

per tant, la precisió en aquest lot serà de: (32-5)/32*100 = 84,38%. S’han fet les mitjanes 

per cada època i els resultats són els mostrats en la figura 18.  

Per calcular les pèrdues s’utilitza, la funció “negative log likelihood” explicada en el punt 

3.2 Arquitectura PointNet  

Es pot observar que els dos entrenaments donen resultats excel·lents, tanmateix, amb les 

coordenades RGB, s’obtenen millors resultats en la validació que en les coordenades xyz. 

 

4.2.2. Segmentació en núvols de punts 3D 

 

Després dels bons resultats obtinguts en la classificació, s’ha realitzat l’entrenament i la 

validació per segmentació semàntica. Com s’ha comentat en la secció 4.1.2 Base de 

dades adaptada per segmentació hi ha un total de 29.214 núvols de punts que s’han 

separat amb entrenament, validació i test, utilitzant el 80% en entrenament, un 10% en 

validació i un 10% en el test. Per fer la segmentació, l’algoritme agafa aleatòriament 2.500 

punts de cada núvol de punts. 

Com en el cas anterior, l’entrenament es du a terme amb 24 èpoques i 32 lots. Per fer 

l’entrenament també s’ha utilitzat l’optimitzador SGD. 

S’han fet diversos entrenaments. A continuació, es comenten els resultats obtinguts.  

Els resultats obtinguts amb les coordenades xyz són: 
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Figura 23. Entrenament i validació (xyz) 

 

Els resultats obtinguts amb les coordenades RGB són: 

 

Figura 24. Entrenament i validació (rgb) 

 

Els resultats obtinguts amb les coordenades xyzRGB són: 

 

Figura 25. Entrenament i validació (xyzrgb) 

 

Si es posen en una mateixa gràfica els tres entrenaments, es pot veure que el pitjor 

entrenament és el de les característiques xyz, ja que, a mesura que avança cada cop la 

precisió és més baixa. Amb les característiques RGB, s’obtenen molt bons resultats i, en 

aquest cas, si que es pot veure una millora a mesura que es calculen diferents èpoques. 

En l’ajuntar les característiques xyz i RGB s’observa que hi ha una millora en la precisió, 

però no és molt notable. Per tant, es pot confirmar que les característiques que ens aporten 

informació en aquest projecte són les coordenades RGB. 
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Figura 26. Entrenament i validació   Figura 27. Entrenament i validació (precisió) 

 

Figura 28. Entrenament     Figura 29. Validació 

En el cas de la segmentació, utilitza les mateixes funcions que s’utilitzen en el cas de la 

classificació tant per calcular la precisió com les pèrdues. En aquest cas, en la precisió, 

compara els nivells de cada punt, és a dir, si s’entrenen cada vegada 2.500 punts per 32 

lots, s’obtenen 80.000 punts, els quals cada un li correspon un nivell, la precisió, compara 

aquests 80.000 nivells inicials amb els resultants de la predicció i fa la mitjana per cada 

època. En el cas de les pèrdues fa el mateix procediment que en la classificació, li entra a 

la funció els nivells inicials i les probabilitats de decisió entre un nivell i l’altre, i fa la mitjana 

de totes les probabilitats errònies. 

 

4.3. Avaluació final 

 

Per fer l’avaluació final s’han utilitzat dues funcions, una per calcular l’avaluació de la 

classificació i l’altre per calcular l’avaluació de la segmentació. En tots dos casos, s’agafa 

la precisió més alta que s’ha obtingut en la validació i s’anota l’època en la qual formava 

part. Es crida l’arxiu d’aquesta època i s’entrena la funció de test utilitzant el mateix 

procediment que amb la validació. A continuació es mostren els resultats de l’avaluació: 
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Classificació Precisió 

Coordenades xyz 94,75% 

Coordenades RGB 99,87% 

Taula 7. Avaluació classificació 

 

Segmentació Precisió 

Coordenades xyz 79,74% 

Coordenades RGB 86,25% 

Coordenades xyzRGB 86,73% 

Taula 8. Avaluació segmentació 

 

 

Tant en el cas de la classificació com el de segmentació s’obtenen molt bons resultats. 

Com s’ha comentat anteriorment, en els dos casos, s’obtenen millors resultats amb RGB 

que no amb xyz. En el cas de segmentació, l’avaluació en les coordenades xyzRGB, dóna 

un resultat molt similar que amb només les coordenades RGB. Llavors per tenir un millor 

cost computacional seria millor quedar-se amb només les coordenades RGB. 
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5. Pressupost 

Aquest treball s’ha realitzat Durant 40 setmanes. S’ha treballat aproximadament 16 hores 
setmanals, això és un total de 640 hores treballades. Si es cobren aquestes hores a 8€ 
l’hora, dóna un total de 5.120€. 

 

Una llicència d’estudiant de Matlab costa 69€ a l’any més 7€ del complement Computer 
Vision Tol Box. 

 

El cost d’utilitzar la GPU del servidor de l’Escola de Telecomunicacions de Barcelona del 
grup d’Imatge és de 0,90€/h, si de les 640 hores treballades, s’ha utilitzat unes 470 hores 
la GPU de l’escola, dóna un total de 423€ 

 

 

Costos 

Hores treballades 5.120€ 

Llicència Matlab 76€ 

Servidor 423 

TOTAL 5.619€ 
Taula 9. Costos 
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6. Conclusions i desenvolupament futur:  

Aquest treball fa un estudi sobre la classificació i segmentació d’una base de dades en 

núvol de punts en 3D a partir d’un projecte ja creat amb Pytorch. La base de dades que 

s’ha utilitzat és una base de dades de pomers i conté les coordenades xyz, el color RGB i 

el nivell de classificació (si és un punt que pertanyent a poma o no), per tant, el treball 

consisteix a detectar les pomes d’aquests arbres tant en classificació com en segmentació.  

Primer s’ha fet un estudi en classificació, on es divideix la base de dades en quadres de 

delimitació, la meitat contenen una poma cada quadre de delimitació i l’altra no. Aquesta 

base de dades ha estat entrenada en l’algoritme de classificació, tant amb les coordenades 

xyz, com amb les coordenades RGB, i s’han obtingut molt bons resultats. L’avaluació en 

les coordenades xyz és de 94,75% de precisió i en les coordenades RGB augmenta fins 

a un 99,87% de precisió. 

A continuació, s’ha treballat amb la segmentació, la base de dades original només contenia 

109 núvols de punts en 3D, per tenir una base de dades més gran s’han fet talls de les 

imatges 3D originals, solapant-se entre elles. En aquest cas s’han fet els entrenaments 

amb les coordenades xyz, rgb, i xyzRGB. Els resultats en l’avaluació han sigut els 

següents: Per xyz s’ha obtingut un 79,74% de precisió, per RGB un 86,25% i per xyzRGB 

un 86,73%. Un cop més es pot veure que els pitjors resultats s’obtenen amb les 

coordenades xyz, i fent l’entrenament amb totes les coordenades augmenta molt poc 

respecte amb només les coordenades RGB.  

Tenint en compte que com més coordenades posem a l’entrenament més costós serà 

computacionalment i que en aquest cas, és molt poca la diferència que hi ha entre 

l’avaluació entre RGB i xyzRGB, per tant, es pot decidir utilitzar només les coordenades 

RGB per a entrenaments futurs. 

En ambdós casos, l’avaluació amb les coordenades xyz és més baix, llavors es pot 

prescindir d’aquestes coordenades.  A més a més, en el cas de la segmentació semàntica, 

si és mira la gràfica d’entrenament i validació en les coordenades xyz, a mesura que es 

calculen les diferents èpoques de l’entrenament, s’observa que la precisió cada cop és 

més baixa. Això ens indica que no està fent un bon entrenament i que els resultats 

obtinguts no són del tot fiable. 

Finalment, es pot concloure, que les millors coordenades per dur a terme aquest estudi de 

classificació i segmentació amb aquesta base de dades, són amb RGB. Amb aquestes 

coordenades els resultats són molt bons, per tant també es pot assegurar que el projecte 

escollit per dur a terme el treball és un bon sistema de detecció semàntica i classificació i 

que per futurs treballs, pot funcionar molt bé. 
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