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Resum 
 

La realitat augmentada [1] (AR) és el terme per a definir una visió directa o indirecta 
d'un entorn físic en el món real, els elements del qual es combinen amb elements 
virtuals per a la creació d'una realitat mixta a temps real. 

El propòsit d’aquest TFG consisteix en implementar un sistema d’AR que, aprofitant 
les propietats que aporta l’ús de sensors de profunditat RGBD, sigui capaç d'inserir 
un objecte virtual en una escena utilitzant un marcador tridimensional. 

D’aquesta manera, es pretén millorar i solucionar les limitacions que comporta l’ús de 
marcadors bidimensionals en aplicacions d’AR, per tal d’aconseguir una major 
sensació de realisme en quant a la integració d’objectes virtuals a la geometria 3D de 
l’escena i la seva potencial interacció amb els elements reals de l'entorn. 
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Resumen 
 

La realidad aumentada [1] (AR) es el término empleado para definir una visión directa 
o indirecta de un entorno físico en el mundo real, cuyos elementos se combinan con 
elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo real. 

El propósito de este TFG consiste en implementar un sistema de AR que, 
aprovechando las propiedades que aporta el uso de sensores de profundidad RGBD, 
sea capaz de insertar un objeto virtual en una escena utilizando un marcador 
tridimensional. 

De este modo, se pretende mejorar y solucionar limitaciones que conlleva el uso de 
marcadores bidimensionales en aplicaciones de AR, para así conseguir una mayor 
sensación de realismo en cuanto a la integración de objetos virtuales en la geometría 
3D de la escena y su potencial interacción con los elementos reales del entorno. 
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Abstract 
 

Augmented [1] Reality (AR) is the term used to define a direct or indirect view of a 
physical real-world environment whose elements are combined with virtual elements 
for creating a mixed reality in real time. 

The purpose of this TFG consists on implementing an AR system which could take 
advantage of the advantages of RGBD depth cameras, and be able to insert a virtual 
object in a real environment, using a three-dimensional marker. 

Thereby, it is intended to improve and solve limitations associated to the use of two-
dimensional markers in AR applications, in order to achieve a greater sense of realism 
in terms of the integration of virtual objects in the 3D geometry of the scene and their 
potential interaction with real elements in the environment where they are inserted.  
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Estat de l’art 
Fins al moment, les aplicacions de realitat augmentada (AR) que hi ha al mercat es 
basen en la captura d’imatges 2D amb càmeres convencionals, i la seva representació 
es fa mitjançant l’ús de pantalles. Perquè l’objecte virtual a inserir sembli que està 
realment a l’escena capturada, cal que el punt de vista d’aquest variï a mesura que 
movem la càmera. 

Necessitem una referència que connecti el món real i el virtual, que és el marcador. 
D’aquesta manera es pot “enganyar” l’usuari i crear aquesta il·lusió. Si coneixem el 
marcador i som capaços de calcular la seva perspectiva, podrem alinear les càmeres del 
món real i el virtual.  

Avui en dia el tipus de marcadors més emprats en el món de les aplicacions d’AR són 
els marcadors bidimensionals. Aquest són imatges planes amb algun patró distintiu 
que la càmera és capaç detectar, i serveixen de punt de referència per al registre dels 
elements virtuals. 

Actualment trobem un nombre significatiu d’aplicacions d’aquest tipus orientades a 
dispositius mòbils que fan servir aquesta manera de treballar, i presenten resultats com 
el que podem veure en la imatge següent. 

 

 

Il·lustració 1: Realitat augmentada amb marcador bidimensional1 

Una aplicació de l’estat de l’art més avançat que podem veure en aquest camp podria 
ser Quiver [2].  Aquesta aplicació orientada a un públic infantil, no només “augmenta” 
dibuixos de quaderns per pintar, sinó que a més, és capaç de representar les 
animacions mantenint els colors que s’han utilitzat, com es veu a la Il·lustració 2. 

                                                      
1 http://4.bp.blogspot.com/-
zow6kGEaTfQ/VpKdjBJVXWI/AAAAAAAAAqk/Y0q76UJzHDw/s1600/Augmented%2BReality.jpg 
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Il·lustració 2: Exemple Quiver2 

L’aparició de les càmeres de profunditat o RGB-D com Microsoft Kinect o Asus Xtion, 
ha generat interès en l’àmbit de la investigació en visió per computador, ja que no 
només proporcionen informació RGB com les càmeres convencionals sinó que, a més, 
per cada píxel ens indiquen la seva profunditat (distància respecte a la càmera). De 
cara a la realitat augmentada, pot ser molt beneficiós el fet de conèixer encara més 
informació sobre l’escena on l'objecte inserit s’hauria de representar, per intentar 
aconseguir major realisme i, si és possible, interacció amb els objectes de l'entorn. 

 

Il·lustració 3: Captura amb càmera RGBD amb informació de color i profunditat.3 

En l’actualitat hi ha dues empreses treballant en aquest àmbit.  Occipital amb el Bridge 
Engine [3], i Google amb el Project Tango [4], però fins al moment tots dos productes 
es troben encara en fase de desenvolupament. 

Una altra empresa rellevant en aquesta tecnologia és Microsoft, que també ha entrat 
al món de la realitat augmentada presentant un producte molt innovador. Com hem 
pogut veure, fins al moment és necessari l‘ús de pantalles  per poder veure els objectes. 
Les HoloLens [5], en canvi, són unes ulleres que pretenen facilitar la visualització de 
l’AR directament sobre la realitat. Com els productes anteriors, també es troben en 
fase de desenvolupament. 

                                                      
2 http://imagesmtv-
a.akamaihd.net/uri/mgid:ao:image:mtv.com:55822?quality=0.8&format=jpg&width=980&height=551 
3 http://rgbd-dataset.cs.washington.edu/imgs/rgbd.png 
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Objectius 
 

 

Els objectius principals d’aquest projecte són: 

1. Aprendre com funciona un sistema de realitat augmentada (AR). 

2. Ser capaç d’inserir objectes virtuals sobre marcadors 2D aprofitant la 

interacció de les eines ARToolKit [6] i Unity [7]. 

3. Obtenir un sistema capaç d’obtenir  punts d'ancoratge mitjançant la llibreria 

PCL [8] per poder inserir elements virtuals posteriorment, considerant els 

eixos de coordenades del món virtual i del real. 

4. Ser capaç d'inserir i registrar un objecte virtual en una escena capturada en 

3D amb un sensor RGBD. 

5. Crear un prototip d'aplicació de realitat augmentada en temps real, fent servir 

el sistema d'ancoratge dissenyat a l'objectiu 3, millorant les prestacions que 

ofereix l’ús de marcadors bidimensionals. 

6. Col·laborar amb el treball de TFG de l‘Elisabet Gutiérrez, orientat a la 

generació d'animacions 3D per a realitat augmentada. 

7. Unir els resultats dels dos projectes i enfocar-los per a una aplicació d’AR per 

al Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell 

[9]. 
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Diagrama  de Gantt 
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Realitat Augmentada en 2D 
Per a una millor organització de la memòria, separarem en dos capítols diferents el cas 
de registre en 2D i el de registre en 3D. 

En aquest primer apartat, mostrarem com hem realitzat una aplicació de registre d’AR 
fent servir marcadors bidimensionals. Per fer-ho, hem treballat en  la integració de 
dues eines, una de disseny 3D i una d’AR, i hem buscat obtenir un resultat al nivell 
de l’estat de l’art en aquest camp, que seria quelcom similar a la Il·lustració 4. 

L’element virtual que s’inserirà sobre el marcador serà un dinosaure (un triceratops 
[10]) dissenyat per l’Elisabet Gutiérrez, estudiant de la titulació d'Audiovisual 
d’Enginyeria de Telecomunicacions a la ETSETB, en l'entorn d'animació Unity 3D. 

 

Il·lustració 4: Exemple d'AR 2D4 

 

Eines utilitzades 

Càmeres 2D  

Per aquesta part del projecte s’han utilitzat webcams convencionals de diversos 
ordinadors portàtils, i una càmera externa Logitech QuickCam UltraVision [11]. 

 

ARToolKit 

ARToolKit [7]  és una llibreria d'anàlisi d'imatge (Computer Vision) que proporciona 
la funcionalitat de “tracking” de marcadors i renderitzat d’objectes 3D, que necessitem 
pel desenvolupament d’aplicacions de realitat augmentada amb marcadors 2D. 

 

Unity 

Unity [7] és un motor de joc multi plataforma desenvolupat per Unity Technologies 
que s’utilitza pel desenvolupament de videojocs per a PC, consoles, dispositius mòbils 
i llocs web. En aquesta part del treball emprarem Unity per dissenyar tant els objectes 
animats que s’han d’inserir i, posteriorment, com a plataforma d’enllaç amb 
ARToolKit. 

                                                      
4 http://www.alife-studios.com/assets/images/tech/ar-gator.png 



 

13 
 

 

Package d’ARToolKit per Unity 

ARToolKit per Unity [9] estén el contingut de totes dues eines que ja utilitzen els 
creadors i les uneix, simplificant el procés de crear aplicacions d’AR. 

Bàsicament, el que fa aquest plugin és alinear una càmera virtual dins Unity amb la 
càmera del món real respecte al marcador de seguiment. Per exemple, si imprimeixes  
un marcador sobre un full de paper i apuntes amb la càmera cap a ell, la càmera virtual 
de Unity mirarà l’objecte animat des de la mateixa perspectiva que en la realitat.  

 

 

Tipus de Marcadors 2D 

Els marcadors són les entrades òptiques d’ARToolKit. Quan parlem de marcadors (en 
aquest apartat, bidimensionals) ens referim a elements com podrien ser un dibuix o 
bé una marca plana qualsevol. Aquest serà l’element d’enllaç (la referència) entre el 
món real i el virtual. La perspectiva vista per la càmera d’aquest element de forma i 
dimensions conegudes ens permetrà saber quina haurà de ser la posició i l’orientació 
dels objectes virtuals en tot moment. En el cas que perdem la referència, la realitat 
augmentada deixarà de funcionar. 

ARToolKit suporta dos tipus de marcadors que tracta de manera diferent: 

 

Traditional Template Square Markers 

 Són els més simples i habituals en ARToolKit 5, i són els que s’han utilitzat en el 
desenvolupament del projecte. Aquest tipus de marcadors tenen una sèrie de 
requeriments que s’han de satisfer perquè la seva detecció es realitzi correctament: 

 

1. Com el seu nom indica, han de ser  quadrats. 
 

                                                      
5 http://artoolkit.org/documentation/doku.php?id=3_Marker_Training:marker_training 

Il·lustració 5: Diagrama de realció entre les eines 



 

14 
 

2. El seu marge ha de ser continu, en 
general blanc o negre, i ha de 
generar un fort contrast amb el fons 
on es troba. Per defecte, el gruix de 
la vora és un 25% de la longitud del 
marcador, tot i que aquest 
paràmetre es pot canviar. 

 
3. L’àrea dins el marge, a la que 

anomenem patró, ha de ser 
rotacionalment asimètrica. El patró, 
que pot ser en color si així es 
desitja,  quedarà quantitzat com a 
una imatge de 16x16 píxels, així que 
cal tenir en compte que els detalls 
més petits no seran visibles. 

 

Natural Feature Tracking Markers 

ARToolKit també és capaç de reconèixer com a marcadors fotografies, documents, o 
altres superfícies planars amb 
textura6, sempre que tingui 
coneixement a priori sobre el 
marcador que es vulgui utilitzar. 
Com en el cas anterior, també posa 
un seguit de condicions: 

1. Les superfícies han de ser 
rectangulars. 
 

2. Les imatges s’han de 
proporcionar en format 
jpeg. 
 

3. És recomanable que els 
marcadors tinguin textures 
amb molt detall i 
components amb punts o 
cantonades molt marcades. 
Així serà més fàcil trobar 
punts clau. 

 

                                                      
6 http://artoolkit.org/documentation/doku.php?id=3_Marker_Training:marker_nft_fiducial_markers 

Il·lustració 6: Marcador 'Hiro' bidimensional 

Il·lustració 7: Marcador NFT "pinball.png" 
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Metodologia 

L’aplicació de realitat augmentada amb marcadors 2D treballa dins de Unity, fent 
servir uns scripts que proporciona el Package d’unió amb ArtoolKit. En aquest apartat 
s’explicarà com ARToolKit registra objectes fent servir quadrats, més exactament el 
marcador Hiro, i a continuació s’explicarà com fer la integració de les dues plataformes 
utilitzades.  

 

Funcionament d’ARToolKit 

Fer el registre d’un element vidual en una escena equival a alinear les càmeres 
d’ambdós mons real i virtual. Per aconseguir-ho, ARToolKit segueix els següents 
passos, que també queden mostrats de manera esquemàtica posteriorment. 

1. Captura amb la càmera 

2. Binaritzar la imatge capturada 

3. Detectar el marcador  (conjunt de línies que formen un quadrat) 

4. Calcular la perspectiva del marcador 

5. Identificar el patró del marcador 

6. Transformar l’objecte virtual a inserir 

7. Renderitzar l’objecte dins la imatge 

8. Mostrar la unió dels móns per pantalla 

 

Il·lustració 8: Funcionament esquemàtic d'ARToolKit 7. Font  [12] 

 

 

                                                      
7 http://www.artoolworks.com/support/library/images/5/52/Diagram.jpg 
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Funcionament dins Unity  

ARToolKit per Unity és un Package de Unity. Un Package és un conjunt d’arxius que 
pot ser importat dins un projecte de Unity. En aquest cas, el Package conté el plugin, 
scripts i altres elements necessaris per integrar totes dues plataformes. 

A continuació explicarem els principals scripts que fan possibles la integració: 

 ARController: L'script ARController gestiona el funcionament general del 
plugin. És qui realitza les crides als plugins natius de Unity i permet al 
desenvolupador configurar un seguit de paràmetres generals. Només  pot 
haver un ARController per escena. 
 

 ARMarker: L'script ARMarker representa un marcador en el sistema. S’ha 
d’afegir un script per cada marcador que es vulgui introduir a l’escena. 
 

 ARTrackedObject: Representa el marcador tal i com es troba a l’espai. 
Contingut rellevant per al marcador s'uneix a aquest objecte. 
 

 AROrigin: Representa el centre del món d’ARToolKit i és el nucli de l’escena. 
Normalment es sol posar en el punt {0,0,0}, però es pot moure, si així es 
desitja. Els scripts ARCamera i cada ARTrackedObject han d’heretar d’aquest 
objecte. 
 

 ARCamera: L'script ARCamera associa una càmera al contingut AR. S’ha 
d’associar al script AROrigin. 
 

Per fer possible la integració, cal que cadascun d’aquests scripts estigui referenciat a la 
classe de Unity  correcta. La interfície de Unity segueix l’estructura que veiem a la 
Il·lustració 9. Tot seguit, a la Il·lustració 10 es mostra l’esquema d’integració. 

 

Il·lustració 9:Imatge del workspace de Unity amb ARToolKit. 



 

ARController 
Esquema d’integració

AROrigin 

ARTrackedObject 

ARMarker 

ARCamera 

Il·lustració 10: Unity amb mapa de scripts ARToolKit 
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Requeriments i especificacions de l’aplicació 2D 

 

 L’aplicació augmenta el triceratops dissenyat per l’Elisabet Gutiérrez, que 

camina al voltant d’un marcador bidimensional. 

o L’aplicació resultant utilitza un marcador “Hiro”. 

o És necessari l’ús d’una webcam per córrer l’aplicació. 

o S’ha de tenir Unity instal·lat. 

 

Nota: El tutorial de funcionament es troba a l’annex. 
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Realitat augmentada en 3D 
 

Introducció  
 

L’ús de marcadors bidimensionals per a la realitat augmentada presenta un seguit de 
limitacions que fan que les animacions no acabin d’aconseguir l'efecte visual 
d’integrar-se perfectament en el món real. En la majoria dels casos això és degut a que 
el coneixement de l’anàlisi de l'escena en 2D no ens proporciona prou informació. 

És aquí on trobem a faltar una tercera dimensió que ens ajudi a percebre la geometria 
de l’entorn on volem augmentar les animacions. Les càmeres RGB normals només 
proporcionen informació de l'escena projectada. El fet d’aprofitar la profunditat que 
capturen les càmeres de tipus RGBD fa que els objectes inserits a l’escena puguin 
disposar directament de la geometria 3D de l'escena on inserir l'objecte virtual.  

Gràcies a això, podem aconseguir que els objectes virtuals “passin per darrere” 
d’objectes reals de l’escena, per exemple, o que puguin conèixer la posició i forma dels 
obstacles que els envolten. L'objecte virtual ja no será un "overlay" sobre la imatge, sinó 
que es pot aconseguir que la sensació d’immersió sigui molt més realista com es pot 
veure, per exemple, a la Il·lustració 11. Aquesta aparencça de realisme és al cap i a la 
fi, l’objectiu de la realitat augmentada. 

Aquest capítol explica el desenvolupament d’una aplicació per a realitat augmentada 
fent servir com a marcador un punt d'ancoratge 3D natural en l'escena, com pot ser la 
cantonada d'una sala capturada en tres dimensions. Com en el cas bidimensional, 
també en aquest cas inserirem el triceratops dissenyat per l’Elisabet Gutiérrez com a 
element virtual. 

 

Il·lustració 11: Captura de la sroom amb inserció d’objecte virtual. 
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Millores respecte AR en 2D 

L’ús de marcadors tridimensionals presenta un seguit de millores respecte als 
marcadors plans. Aquestes queden resumides en 5 punts. 

1. No superposició de l’objecte virtual com a "overlay". 
L’animació pot inserir-se darrere d’objectes de l’escena que queden més a prop 
de la càmera, i per davant d'altres de més llunyans. 

2. Coneixement de la geometria de l’escena.  
Gràcies a aquesta informació addicional, l’objecte pot moure's per l'escena 
sent capaç de detectar i esquivar obstacles i interaccionar d’una manera més 
realista amb l’entorn. 

3. Interacció amb elements fora de l’angle visual de la càmera. 
No és necessari que l’objecte virtual sigui visible tota l’estona. Pot estar fora 
del nostre rang visual interaccionant amb altres elements fins que el tornem 
a enfocar. 

4. Podem marxar del punt d’ancoratge del camp visual. 
Pot ser que no sigui necessari que la càmera apunti sempre al marcador inicial 
durant tota la captura. D’aquesta manera, el sistema no perdrà mai el 
marcador ja que s’anirà actualitzant la geometria de les noves parts descobertes 
de l'escena capturada, registrant-se amb el punt d'ancoratge inicial existent. 

5. Coneixement a priori de la realitat. 
També cal remarcar que el possible coneixement a priori de l’entorn 3D ens 
pot permetre inserir objectes fora de l’angle de visió de la càmera. D’aquesta 
manera, encara que no els veiem els objectes, podrem saber la seva posició 
respecte al nostre punt de vista. 

 

Eines utilitzades 

Càmeres RGB-D 

Per la realització del projecte s’han utilitzat els model de càmera de profunditat Asus 
Xtion PRO Live [13], tot i que també s’ha comprovat el seu correcte funcionament 
amb Microsoft Kinect 1 [14]. 

 

Imageplus 

ImagePlus [15] és una plataforma de desenvolupament en C ++ per al  Grup de 
Processament d'Imatge i Vídeo de la UPC, hereva de SoftImage, la plataforma de 
desenvolupament del grup escrita en C. 

 

Autodesk 3DS MAX i Autodesk Maya 

Tot i que en aquest projecte no s’ha treballat de manera directa amb cap d’aquestes 
dues eines, aquest ha estat el software des d’on hem importat els models animats amb 
els que s’han treballat. 
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Point Cloud Library   

Point Cloud Library (PCL) [8] és una extensa llibreria de processament de núvols de 
punts en C++. PCL conté nombrosos algoritmes incloent-hi eines de filtrat, estimació 
de funcions, reconeixement d’objectes, registre i segmentació, entre d’altres. Inclou els 
divers d’OpenNI, necessaris per capturar amb càmeres RGBD. 

 

Eigen   

Eigen [16] és una llibreria de C++ d’àlgebra lineal. Facilita operacions amb vectors, 
matrius, resolució de sistemes d’equacions i altres algoritmes relacionats. 

 

Metodologia 

Amb la intenció d’explotar totes les possibilitats que proporciona l’ús de marcadors 
en tres dimensions, s’ha desenvolupat un mecanisme que té l’objectiu de treballar com 
a punt d’unió entre els móns real i virtual. 

Aquest mecanisme és un detector de cantonades que pretén alinear els eixos de 
coordenades del món virtual amb els d’una cantonada en una escena de la realitat. 
Hem triat detectar les cantonades com a punts d'ancoratge perquè és una geometria 
freqüent en qualsevol sala i relativament fàcil de detectar.  

 

Detector de cantonades 

L’algoritme que es presenta a continuació pretén realitzar la funció recentment 
descrita, que és alinear els eixos de coordenades dels dos móns que conformen l’AR, 
com podem veure a la Il·lustració 12. D’aquesta manera podrem trobar un punt 
d’ancoratge entre el món real i el virtual. Així doncs, una cantonada serà el nostre 
marcador 3D. 

 

Il·lustració 12: Registre d'una cantonada 
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Matrius de transformació 

Per explicar correctament l’algoritme cal introduir primer què són les matrius de 
transformació [17]. Aquestes es faran servir per transformar núvols de punts i objectes 
virtuals. 

En l’àlgebra lineal les transformacions lineals es poden representar matricialment. 
D’aquesta manera podem calcular fàcilment la transformada d’un punt 𝒑 a l’espai: 

𝒑′ = 𝑻𝒑 [

𝑝𝑥′

𝑝𝑦′

𝑝𝑧′
1

] = [

𝑡1,1 𝑡1,2

𝑘2,1 𝑘2,2

𝑡1,3 𝑘1,4

𝑘2,3 𝑘2,4

𝑘3,1 𝑘3,2

0 0

𝑘3,3 𝑘3,4

0 1

] [

𝑝𝑥

𝑝𝑦

𝑝𝑧

1

] 

Alguns exemples típics de matrius de transformació poden ser els d’escalat (T1), 
desplaçament o translació (T2), o els de rotació respecte algun eix (T3 , respecte l’eix de 
les Z). 

 

𝑇1 = [

𝑆𝑥 0
0 𝑆𝑦

0 0
0 0

0 0
0 0

𝑆𝑧 0
0 1

]     𝑇2 = [

1 0
0 1

0 𝑇𝑥
0 𝑇𝑦

0 0
0 0

1 𝑇𝑧
0 1

]      𝑇3 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃
𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃

0 0
0 0

0          0
0          0

1 0
0 1

] 

 

L’algoritme 

L’algoritme que realitza la unió del món real i virtual està composat per tres funcions 
principals: “get3planesCoefficients”, “getIntersectionPoint” i 
“getTansformationMatrix”, els noms de les quals són els que trobarem en el codi en 
C++. 

Durant l’execució del software d’AR en 3D es cridarà per cada frame de la captura i 
s’executarà en temps real, al mateix temps que l’animació a representar. 

A continuació, la Il·lustració 13 presenta el diagrama de funcionament de l’algoritme 
sencer i, posteriorment, el descriurem de manera detallada, funció per funció. 
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Il·lustració 13: Algoritme de registre de cantonades   
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get3planesCoefficients 

Aquesta primera funció és l’encarregada de trobar els coeficients dels els tres plans 
principals de l’escena, que correspondrien al terra i les dues parets que conformen la 
cantonada tridimensional. Com a puntualització, podem veure que abans de cridar-la, 
es delma el núvol de punts que hem capturat per poder treballar amb una menor 
càrrega computacional.  

Els tres plans es troben mitjançant l’algoritme RANSAC [18] (RANdom SAmple 
Consensus), que és un algoritme iteratiu que s’utilitza per estimar els paràmetres d’un 
model matemàtic a partir d’un conjunt de dades. Aquest algoritme suposa que les 
dades que tenim es separen dos grups: “inliers” i “outliers”. Els primers són aquelles 
dades que es poden representar per un model matemàtic i que, per tant, es poden 
parametritzar, mentre que els “outliers” són aquelles dades que no poden ajustar-se a 
aquest model. 

A l’exemple següent podem veure el seu funcionament en dues dimensions i amb el 
model paramètric d’una recta. En blau es representen els “inliers” i en vermell, els 
“oultiers”. 

 

Il·lustració 14: Exemple RANSAC de Wikipedia. 

 En el nostre cas el que volem és trobar els tres plans principals de l’escena, que 
correspondran a dues parets i el terra. Així doncs, el que hem de fer és aplicar 
RANSAC tenint com a model un pla. En aplicar-lo amb plans sobre un núvol de 
punts, l’algoritme retorna els coeficients del pla en forma Hessiana: 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 + 𝑐𝑧 + 𝑑 = 0 

En primer lloc trobem el pla principal, obtenim els “outliers” i calculem el següent pla 
més important, i repetim el procediment fins a tres vegades. El mòdul de refinament 
que presenta el diagrama és l’encarregat de comprovar que les normals de tots els plans 
apuntin cap a l’interior de la cantonada. 

Un cop fet això hauríem d’haver extret els coeficients dels tres plans principals de 
l’entorn capturat, que es guarden en una matriu que anomenem A. 

𝐴 = [

𝑎1 𝑏1

𝑎2 𝑏2

𝑐1 𝑑1

𝑐2 𝑑2

𝑎3 𝑏3 𝑐3 𝑑3

] 
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getIntersectionPoint 

Donats els tres plans parametritzats, aquesta funció calcula el punt d’encreuament 
d’aquests mitjançant l’equació: 

[
0
0
0

] = [

𝑎1 𝑏1 𝑐1

𝑎2 𝑏2 𝑐2

𝑎3 𝑏3 𝑐3

] [

𝑝. 𝑥
𝑝. 𝑦
𝑝. 𝑧

] 

Un cop trobat aquest punt, s’haurà de desplaçar el núvol de punts fent que la 
intersecció coincideixi amb l’origen {0,0,0}. Per poder fer això haurem de transformar 
el pla fent servir la matriu de transformació de translació T1, que encara no aplicarem. 

 

 

 

𝑇1 = [

1 0 0
0 1 0
0 0 1

−𝑝. 𝑥
−𝑝. 𝑦
−𝑝. 𝑧

0 0 0 1

] 

 

 

 

 

getTansformationMatrix 

Quan ja sabem com hem de desplaçar el núvol de punts, hem de calcular la seva 
rotació, de manera que les interseccions entre les parets coincideixin amb els eixos de 
coordenades. 

Com que ja coneixem els coeficients dels plans, primer hem d'aconseguir que les 
normals d’aquests formin una base ortonormal.  

Donades aquestes normals, aleshores, trobem els vectors més similars que siguin 
ortogonals entre sí. Mitjançant el sistema que s'explica al diagrama de flux, obtenim 
les normals dels plans més similars als que hem calculat i teníem en la matriu A. Les 
coordenades de les normals es guardaran a la matriu B de la manera següent: 

 

𝐵 = [

𝑎1′ 𝑏1′ 𝑐1′

𝑎2′ 𝑏2′ 𝑐2′

𝑎3′ 𝑏3′ 𝑐3′

] =  [
𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝟏
𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝟐
𝒏𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝟑

]  , 𝑜𝑛 𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑠 𝑠ó𝑛 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠. 

 

 

Amb aquesta matriu podem obtenir el següent: 

Il·lustració 15: Conseqüència de la transformació amb T1 
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[

𝑎1′

𝑏1′

𝑐1′

] = [

𝑎1′ 𝑏1′ 𝑐1′

𝑎2′ 𝑏2′ 𝑐2′

𝑎3′ 𝑏3′ 𝑐3′

] [
1
0
0

] 

 

Donat el vector cartesià X, podem obtenir el seu equivalent als vectors de les normals. 
Aleshores, si invertim la matriu, podem obtenir l’equivalent invers. D’aquesta manera, 
aconseguim trobar la matriu de rotació de l’escena. 

 

𝑇2 = [
𝑩−𝟏

0
0
0

0 0 0 1

] 

 

 

Per acabar, obtenim la matriu de transformació total de l’escena, primer fent la 
translació de la intersecció al l’origen, i després desplaçant.  

 

𝑻 = 𝑇1 × 𝑇2 =  [
𝑩−𝟏 0

0
0

0 0 0 1

] × [

1 0 0
0 1 0
0 0 1

−𝑝. 𝑥
−𝑝. 𝑦
−𝑝. 𝑧

0 0 0 1

] 

 

 

 

 

 

  

Il·lustració 16: Conseqüència de la transformació amb T2 
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Integració d’objectes virtuals per AR 

En el moment que la cantonada ha estat situada de manera que coincideixi amb els 
eixos de coordenades XYZ, ja tenim el marcador de referència, i podem registrar 
l'objecte virtual (triceratops) a l’escena, el model del qual es proporciona en un fitxer 
de tipus PLY [19]. 

Per poder treballar més còmodament, es redueix l'escala de l'objecte virtual i s’insereix 
en un punt qualsevol del terra capturat. Com s’ha dit abans, tot el pla XY formarà part 
del terra. I serà sobre aquest pla sobre on camina el dinosaure. 

La classe PCLVisualizer, el visualitzador de núvols de punts més avançat de PCL, conté 
una funció d’inserció d’elements “de tipus mesh” PLY. Degut a que no és possible 
inserir animacions al visualitzador, s’han capturat diversos frames en aquest format, 
de l’animació que teníem. 

Així doncs, a més d’anar canviant la posició del dinosaure a mesura que es va movent, 
també s’ha de canviar la configuració corresponent a l'animació de l'objecte, sempre 
seguint el moviment que volem que estigui fent.  

 

Il·lustració 17: Quatre frames PLY de moviment del triceratops 

El triceratops estarà controlat per entrades de teclat. No es mou automàticament 
perquè no era un dels objectius del projecte. 

Els seus possible moviments són: 

 Endavant 
 Enrere 
 Desplaçament lateral esquerra 
 Desplaçament lateral dreta 
 Rotació en sentit horari 
 Rotació en sentit antihorari 
 Animació d’amenaça 
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Requeriments i especificacions de l’aplicació 3D 

 

 Veiem una animació en temps real  al mateix temps que tenim una cantonada 
alineada amb els eixos de coordenades. 

o L’animació, com al cas bidimensional, torna a ser un triceratops 
dissenyat per l’Elisabet Gutiérrez. Aquest cop sense textura. 

o L’animació es mou per entrades de teclat. No era objectiu del treball 
crear un autòmat. 

 Podem anar reconstruint la sala al voltant de la cantonada per donar major 
sensació de realisme.  

o No reconstruïm cada frame per evitar col·lapsament de la màquina. 
És l’usuari qui indica quan vol capturar. 

 Existeix un algoritme de reconstrucció mitjançant l’algoritme Iterative Closest 
Point (ICP) [20] quan la càmera no enfoca a la cantonada. 

 

Nota: El tutorial de funcionament es troba a l’annex. 
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Resultats 
Aquest apartat descriu els resultats obtinguts en els casos de les aplicacions amb 
marcadors 2D i 3D per separat. En cada secció es mostraran els avantatges i 
inconvenients de l’ús de cadascun dels dos mètodes, representats en les captures 
obtingudes durant el desenvolupament del treball. 

 

Aplicació amb marcador 2D 
Validació 

Fent servir un marcador bidimensional quadrat Hiro i el triceratops animat, obtenim 
un sistema d’AR que funciona a uns estables 15fps. 

 

Il·lustració 18: Animació sobre marcador 2D Hiro 

 

Il·lustració 19: Animació en perspectiva diferent 
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Limitacions 

Com ja havíem previst, el fet d’utilitzar marcadors 2D comporta certes limitacions.  

Hi ha un seguit de situacions relacionades amb la detecció del marcador en quals el 
sistema no funciona correctament. Aquestes són la manca de marcador a la imatge 
(Il·lustració 20), l'oclusió parcial del marcador (Il·lustració 21), l’excés d’inclinació del 
marcador (Il·lustració 22) o les condicions d’il·luminació pobres (Il·lustració 23). 

Per acabar, els elements virtuals afegits en aquest tipus d’AR són sempre overlays, de 
manera que sempre queden per sobre de tots els elements de l’escena, encara que 
teòricament haguessin d’estar ocults per elements més propers a la càmera. Això ho 
podem veure a la Il·lustració 24, on encara que passem la mà per la posició de la 
inserció, l'objecte es continua mostrant sempre sobre la mà. 

 

Il·lustració 20: No hi ha marcador a la imatge 

 

Il·lustració 21: Marcador parcialment ocult 
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Il·lustració 22: Marcador massa inclinat 

 

Il·lustració 23: Mala il·luminació de l'escena 

 

Il·lustració 24: L’objecte sempre es mostra com a overlay 
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Aplicació amb marcador 3D 

 

Validació i millores aconseguides respecte al 2D 

En el cas bidimensional el sistema deixava de funcionar quan el marcador estava 
parcialment ocult. En canvi, quan passem a emprar la cantonada 3D com a marcador, 
i sempre que es puguin identificar els tres plans principals de la cantonada, l’algoritme 
funcionarà independentment de si es veu el marcador en la seva totalitat o no. 

 

Il·lustració 25: Cantonada parcialment oculta 

 

A més, l’algoritme no fa servir les components RGB sinó les coordenades a l’espai. Per 
tant, és robust davant qualsevol condició d’il·luminació, com podem veure en la 
Il·lustració 26. 

 

Il·lustració 26: Cantonada a les fosques 
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Una altra millora extremadament valuosa és que l’objecte ja no és un “overlay” sinó 
que està integrat en la geometria de l’escena i podem trobar-nos en situacions com la 
que presenta la següent figura. 

 

Il·lustració 27: Podem veure que l'objecte darrere elemnts de l'escena real. 

 

Punts forts addicionals del 3D 

Un dels punts forts de l‘ús del nostre algoritme és que és capaç de reconstruir l’escena 
al voltant del marcador. D’aquesta manera, el triceratops seguirà inserit a l’escena i 
interactuarà amb el seu entorn encara que la càmera no l’estigui enfocant. 

 

Il·lustració 28: Reconstrucció de la cantonada. 
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Limitacions del 3D 

El sistema no funciona correctament si no detecta els tres plans principals de l’escena. 
Aleshores, pren tres plans qualsevols (els configurats pels subconjunts de punts més 
grans que formen plans a l'escena), donant resultats com els de la Il·lustració 29. 

 

Il·lustració 29: No detectem tres plans principals 

 

L’algoritme de reconstrucció fora de la cantonada per ICP tampoc és massa robust i 
sol donar problemes al fer el registre. 

 

Il·lustració 30: ICP mal funcionament. 
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Una altra limitació és que sempre suposem que el pla del terra de la realitat és el més 
similar al pla XZ de la càmera. En cas que la càmera estigui orientada d’una altra 
manera, tots els elements de l’animació i l’escena es veuran girats de la següent manera. 

 

Il·lustració 31: Càmera rotada  90 graus no funciona 

 

Limitacions del 3D respecte al 2D 

Per acabar, tot i que l’ús de marcadors tridimensionals sembla que supera en gran 
mesura els bidimensionals, degut a la complexitat computacional que presenta 
obtenim un frame rate molt més reduït, cosa que fa que siguin necessaris dispositius 
molt més potents. 

A més, les figures utilitzades en l’entorn 2D proporcionat per Unity permeten una 
major complexitat, com pot ser l’afegit de textures i animació, que en 3D no s’ha pogut 
aplicar. Les següents il·lustracions mostren les diferències que pot oferir l’ús de 
textures en un objecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il·lustració 32: Objecte per 3D Il·lustració 33: Objecte per 2D 
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Conclusions finals  
 

 

Al llarg del desenvolupament del treball hem après com funciona un sistema de realitat 
augmentada, i a més, hem sigut capaços de dissenyar dues aplicacions d’AR funcionant 
amb marcadors plans i tridimensionals respectivament. 

Durant l’ús registre bidimensional, la integració d’ARToolKit i Unity ha funcionat tal 
i com esperàvem, i hem estat capaços d’utilitzar i comprendre el funcionament de totes 
dues plataformes. 

En quant a marcadors en 3D, el fet de fer servir càmeres RGBD, utilitzant una 
cantonada com a marcador ens ha permès conèixer i explotar la llibreria PCL per 
registrar objectes virtuals, alineant la cantonada amb els eixos de coordenades virtuals. 

Hem pogut veure, a més, que l’ús de les 3 dimensions per la realitat augmentada aporta 
molta més informació sobre l’entorn capturat i permet una major interacció entre la 
geometria de l'escena 3D i l'objecte del món virtual. Aquesta integració no existia en 
2D. També hem pogut apreciar clarament que el sistema és molt més estable que 
l’anterior, de cara al seguiment del marcador.  

Respecte a la col·laboració amb l’Elisabet Gutiérrez, en ambdues aplicacions hem fet 
servir el triceratops dissenyat en el context del seu treball de TFG com a objecte virtual 
a inserir. La textura d’aquest objecte virtual, però, només ha estat possible inserir-la en 
el cas del marcador pla i treballant dins Unity. 

Malauradament, degut a la falta de temps no ha estat possible finalitzar la col·laboració 
amb el Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell, tot 
i que en un futur no massa llunyà ens agradaria tenir un prototip enllestit. 

 

De cara a desenvolupar el futur prototip, per tal de poder-lo presentar al museu, seria 
necessari seguir treballant en alguns aspectes de registre i també  d’animació. En el 
primer cas, voldríem implementar un sistema de reconstrucció de la sala tenint com a 
punt de sortida la cantonada mateixa, per mantenir el sistema de coordenades, per 
exemple. En quant a l’animació, voldríem aconseguir un número més elevat de frames 
per aconseguir més fluïdesa en el moviment, i ser capaços d’afegir-hi textures, a més 
de d’un sistema de detecció d’objectes col·lisions i interacció directa amb l’entorn. 

I és que el potencial de la realitat augmentada en aquest àmbit tridimensional és 
immens i comprèn camps d'aplicació des de l’ensenyament, sanitat, publicitat i 
automoció, per anomenar els més obvis. És per això que cal seguir treballar en aquest 
camp per poder fer realitat quelcom que fins al moment no es veu més enllà de les 
pel·lícules. 
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Pressupost 
 

Totes les llicències de software utilitzades per la realització d’aquest projecte són 
gratuïtes. 

Respecte al hardware utilitzat, s’ha fet servir com a càmera 2D una  Logitech 
QuickCam Ultra Vision, i la càmera RGBD utilitzada ha estat una ASUS Xtion PRO 
LIVE. Aquests accessoris no s'han comprat específicament per al projecte, sinó que el 
laboratori de GPI ens els ha cedit temporalment per emprar-los pel desenvoluament 
del projecte, pel que ja estaven amortitzades. 

El pressupost del cost de l’alumne ha estat tenint en compte un salari de 10€/h. En 
total queden comptabilitzades 360h (12 crèdits). 

Contarem un salari del tutor del TFG a 30€/h. Les reunions setmanals han sigut 
aproximadament de 2h, però donat que el professor atenia dos alumnes alhora, 
calcularem 15€/h o 30€/setmana. En total queden comptabilitzades 22 setmanes. 

També s’afegirà un 21% d’overhead addicional del pressupost perquè el projecte s’ha 
desenvolupat dins la UPC. 

 

 

Llicències i Software  0 € 

Logitech QuickCam Ultra 

Vision  0 € 

ASUS Xtion PRO LIVE  0 € 

Cost Estudiant 10€/h x 360h 3.600 € 

Cost Tutor 30€/setmana x 22 setmanes 660 € 

Subtotal   4.260 € 

Overhead UPC  21% del subtotal 894,60 € 

Total  5.154,60 € 
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Annex 
 

Tutorial aplicació 2D 

 

Iniciar l’aplicació 

Per iniciar l’aplicació correctament s’han de seguir els següents passos: 

1. Des de l’explorador d’arxius llançar l’aplicació “Triceratops_walks_tfg”. La 
resta de fitxers que s’observen a continuació també són necessaris per poder-
la executar. 

 

2. Apareixerà la finestra de configuració, on ens deixarà canviar paràmetres com 
la resolució de la pantalla, la qualitat dels gràfics i seleccionar en quin monitor 
es vol veure en cas que hi hagi més d’un. Podem canviar els paràmetres si així 
es desitja, i seleccionem “Play!”. 
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3. Després d’uns segons podrem veure les finestres de propietats. Recomanem 
deixar els paràmetres per defecte si l’usuari no té coneixements sobre els 
paràmetres que es poden modificar. Quan donem a acceptar en la segona 
finestra, el programa arrencarà.  
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Tutorial aplicació 3D 

 

Iniciar l’aplicació 

Abans d’iniciar res cal comprovar que la càmera RGBD que volem utilitzar està 
correctament connectada. 

L’aplicació es troba al directori: 
“epallas/workspace/imageplus2/bin” 

Per executar-la escrivim la comanda següent:  
“./iplus-01_CornerRegistration” 

 

Comandes de PCL viusalizer 

Recomanem prémer “r” al iniciar el programa per col·locar la càmera correctament. 
Les comandes següents són les més bàsiques que ofereix la classe de PCL 
“PCLVisualizer”. Més informació prement la comanda d’ajuda “h”. 

“q”  Sortir de PCLVisualizar i tancar l’aplicació. 

“w”/”s” Canviar el tipus de representació dels meshes. 

“+”/”-“ Augmenta/disminueix la grandària dels punts representats. 

 

Comandes de Registre 

Comandes pròpies del nostre programa, en l’aparta de registre: 

“n” Reinicia l’algoritme de captura. Esborra tots els núvols registrats i captura un 
nou núvol de referència.  

“k” Afegeix un nou núvol de punts al núvol de reconstrucció. 

“i” Canvia el mode de registre de cantonades a ICP i viceversa. 

“m” Elimina l’últim núvol del conjunt de reconstrucció. 

“b” Amaga/ensenya el núvol de punts que s’està capturant i registrant en temps 
real. 

“v” Guarda el conjunt de núvols ancorats com a fitxer PLY. 
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Comandes  de moviment de l’animació 

Aquestes són les comandes encarregades de moure el triceratops per l’entorn capturat. 
A excepció de l’últim cas, les comandes van en majúscules. 

“I” Caminar cap endavant.  

“K” Caminar cap endarrere. 

“V” Desplaçament cap a l’esquerra. 

“B” Desplaçament cap a la dreta. 

“N” Girar en sentit antihorari. 

“M” Girar en sentit horari. 

“z” (en minúscules) Posició d’amenaça. 

 

 


