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Abstract. The stereo imaging and matching area is in constant growth and the
3D scanning have utilities in various fields of knowledge, as paleontology, where
it is used in the generation of replicas from fossil, or medicine, where it can be
used for detecting pathologies or for measuring corporal density, between va-
rious other applications in the most different areas. This paper objective is to
analyze the existing techniques in the area and to propose a solution to the three-
dimensional scanning, from the acquisition of a pair of clean images, through
the stereo image matching, point cloud generation in the 3D space, triangu-
lation, to finally build the virtual model in fact. To assure the effectiveness of
the proposed methods, a multi-camera environment will be used, aiming for a
low-cost and easy access solution at the end of the study.

Resumo. A área de imagens estéreo e casamento de imagens está em constante
crescimento e, mais especificamente, a escanerização em três dimensões encon-
tra muitas utilidades dentro de diversas áreas, como na paleontologia, onde é
usada para geração de réplicas a partir de fósseis, ou na saúde, onde pode
ser útil na detecção de patologias ou mensuração de densidade corporal, entre
várias outras aplicações nos mais diversos campos. Este trabalho tem como
objetivo analisar as técnicas já existentes na área e propor uma solução para
o problema de escaneamento em três dimensões, desde a aquisição de ima-
gens limpas, passando pelo casamento das duas imagens, geração da nuvem
de pontos no espaço tridimensional, triangularização, para finalmente chegar
à construção do modelo de fato. Para comprovar a eficácia dos métodos pro-
postas, um ambiente multi-câmeras será utilizado, buscando ao final do estudo
têr-se uma solução de baixo custo e fácil acesso.

1. Introdução
A área de imagens em estéreo oferece uma vasta gama de aplicações e áreas de atuação,
abrindo muitas possibilidades a quem possui conhecimento para atender à demanda, tanto
profissional como acadêmica. A criação de modelos tridimensionais semelhantes à rea-
lidade é um problema recorrente de diversas áreas, como entretenimento digital, marke-
ting, medicina, entre outras, onde cada vez mais há a necessidade de obtenção de modelos
com elevado grau de semelhança com a realidade. Esse tipo de tarefa pode ser facilitada
com a utilização de alguns métodos, entre eles o escaneamento em três dimensões, que
possibilita a geração desses modelos virtuais em pouco tempo e com razoável precisão,
minimizando o trabalho manual, e consequentemente resultando em maior produtividade
dentro das áreas que puderem se beneficiar desse tipo de construção automática. A visão
computacional estéreo é o que torna possı́vel escanear objetos do mundo real diretamente



para o computador, na forma de um modelo virtual tridimensional. Esse processo se-
gue uma série de etapas para que possa se concretizar. Primeiramente, deve-se ter um
bom ambiente controlado para aquisição de imagens, com uma boa iluminação, câmeras
e plano de fundo em contraste com o objeto, tornando a segmentação mais fácil, para
então utilizar algoritmos de casamento de imagens em estéreo para realizar a associação
de cada ponto da imagem direita com a imagem esquerda, sendo assim possı́vel calcular
a posição desse ponto nas coordenadas mundo e gerar uma nuvem de vértices, que mais
tarde se tornarão o modelo propriamente dito. Apesar de ser possı́vel encontrar diversos
trabalhos nessa área, o mesmo não se pode dizer quanto a um modelo que seja de fácil
acesso e baixo custo, utilizando ferramentas de uso aberto e hardware de baixo custo sem
prejudicar a eficiência.

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Mapear uma cena tridimensional para um plano é uma tarefa trivial. Um exemplo disso é
uma fotografia, que pode ser tirada facilmente por qualquer pessoa. Mas o mesmo não se
pode dizer do processo inverso, ou seja, transformar uma imagem bidimensional de volta
em uma cena 3D. Isso porque um ponto qualquer na imagem pode corresponder a infini-
tos pontos num espaço tridimensional. Para solucionar este problema, uma técnica muito
utilizada é a visão estéreo. Segundo autores diversos [5, 4, 3], a visão estereoscópica
consiste na utilização de duas imagens bidimensionais distintas utilizadas em conjunto,
gerando a noção de profundidade devido à pequena disparidade entre as imagens. Ou seja,
utilizando um par de imagens da mesma cena, com uma pequena diferença de ângulo, é
possı́vel, através cálculos matemáticos, determinar a distância de um determinado ponto
em relação ao observador, ou às câmeras. Existem algoritmos para execução desta ta-
refa em tempo real, sem perda de eficiência, descritos por diversos autores[2, 10], e mais
tarde discutidos por Ambrosch e Kubinger[1]. O olho humano realiza esta tarefa o tempo
todo, mas é possı́vel realizá-la computacionalmente, utilizando câmeras para aquisição
de imagens e fusão das mesmas através de algoritmos de casamento de imagens, os quais
podem ser encontrados vários na literatura, e sua eficiência pode ser classificada segundo
o método taxonômico de Scharstein e Szeliski, conhecido como Middlebury Stereo Eva-
luation Ranking [8]. Porém, antes de iniciar o processo, é necessário calibrar as câmeras
para que possam captar essas imagens e seja possı́vel fazer a correspondência entre o
sistema de coordenadas do mundo real e o sistema de coordenadas das imagens captura-
das pelas câmeras e vice-versa, tarefa para a qual existem diversas técnicas na literatura
[5, 4, 3, 6, 9, 7] . Esse processo resulta numa matriz de coeficientes que é utilizada na
mudança do sistema de coordenadas cartesianas para o espaço tridimensional. Em se-
guida, a correspondência entre as imagens captadas faz-se necessária. Vale ressaltar que
atualmente não existe método mais eficiente do que o realizado pelo próprio ser humano,
pois este realiza a correspondência das imagens de forma mais rápida e precisa do que
qualquer algoritmo ou tecnologia conhecida [3]. Existem várias técnicas na literatura
para realizar correspondência em imagens, e o tema, por si só é uma área de pesquisa.
Entre essas técnicas, destaca-se a verificação do nı́vel de similaridade entre pontos em
ambas as imagens. Para que isso seja feito, não basta que se verifique apenas o próprio
ponto, pois pode haver uma grande quantidade de pontos semelhantes. Sendo assim, é
necessário analisar outros elementos da imagem, como o formato dos contornos [5, 3],
caracterı́sticas da região em que se encontra o ponto [5] ou ainda informações sobre cores
dos pontos [9, 7] . Sabendo-se a posição de cada ponto no espaço tridimensional, pode-se



construir uma nuvem de pontos. Após o primeiro par de imagens, o objeto seria rotacio-
nado uma quantidade pré-determinada de graus a cada iteração, e essa nuvem de pontos
atualizada, possibilitando contabilizar os todos os pontos do objeto e garantindo maior
precisão, segundo método proposto por Narváez e Ramirez [6] . Após a construção do
modelo virtual, este pode ser armazenado na forma de um arquivo obj, para uso posterior
na maioria dos softwares, pois este formato é de fácil leitura e manuseio [6].

3. Objetivos

- Desenvolvimento de um scanner 3D utilizando visão computacional estéreo e corres-
pondência de imagens em estéreo pelo método de nı́vel de semelhança, procurando-se
obter um produto com menor custo e eficácia similar ou superior aos modelos já existen-
tes.

- Contextualizar a área de pesquisa de casamento de imagens em estéreo, ressal-
tanto os problemas em aberto da área.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas

No primeiro momento o estudo da visão estéreo como um todo será efetuado, visando
entender a lógica por trás da triangulação realizada pelo cérebro humano, pois esse pro-
cesso deverá ser reproduzido com a maior similaridade possı́vel. A teoria do casamento
de imagens e as técnicas utilizadas atualmente para esse propósito serão estudadas, estas
presentes em grande quantidade na literatura, havendo dezenas de métodos e soluções di-
ferentes para este mesmo problema. Após análise das mais conhecidas e utilizadas, a que
melhor atende ao objetivo desejado pode então ser escolhida, pois esta constitui a base do
trabalho. Um ambiente para aquisição de imagens deve ser construı́do com o intuito de
verificar a eficiência do trabalho como um todo, desde o processo de captura de imagem
até o resultado final, ou seja, o modelo virtual já construı́do. Será necessário também o
estudo de métodos para geração de nuvens de pontos, levando em conta aproximação,
estimativa e outras maneiras de possibilitar que todos os pontos identificados converjam
para um resultado bem próximo da referência do mundo real. Após união de todas as
etapas, realização dos testes devidos e análise dos resultados obtidos, o trabalho pode ser
revisado, corrigidas as possı́veis falhas e então concluı́do.

5. Cronograma de Execução

Atividades:

1. Pesquisa de material na área e categorização da sua importância dentro do traba-
lho.

2. Estudo da visão estéreo como um todo.
3. Estudo e análise dos métodos de casamento de imagem, para escolha adequada.
4. Montagem do ambiente para aquisição de imagem, para realização de testes.
5. Estudo das métodologias necessárias para geração da nuvem de pontos.
6. Criação dos modelos à partir da nuvem de pontos.
7. Revisão do trabalho e realização de possı́veis correções ou modificações.



Tabela 1. Cronograma de Execução
fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Atividade 1 X X X X
Atividade 2 X X
Atividade 3 X X X X X
Atividade 4 X X
Atividade 5 X X X
Atividade 6 X X
Atividade 7 X X

6. Contribuições e/ou Resultados esperados

O produto desenvolvido propiciará a utilização do mesmo em projetos futuros, tanto do
próprio aluno, como de qualquer interessado na área, devido ao baixo custo e facilidade
de acesso aos componentes necessários para confecção do scanner. O conhecimento
presente no TCC também poderá ser repassado ao Grupo de Jogos do Departamento
de Computação da Universidade Estadual de Londrina, servindo como ferramenta para
confecção de jogos digitais e possibilitando a utilização de objetos reais escaneados den-
tro do cenário virtual. Além disso, diversas áreas utilizam análise de imagens para trata-
mento de diversos problemas, entre eles a área médica, biológica, mecânica entre outras.
A conclusão deste trabalho possibilita a utilização de modelos em três dimensões para
tratamento dos mesmos problemas, propiciando maior precisão e a possibilidade de con-
siderar caracterı́sticas que muitas vezes não podem ser vistas em imagens bidimensionais.
O problema de casamento de imagens em estéreo é um problema aberto que caracteriza
uma área de pesquisa. A construção de um ambiente que possibilite aplicações de algorit-
mos, técnicas e conceitos para a solução do casamento de imagens em estéreo possibilita
estudos e desenvolvimentos nesta área.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 15 de Abril de 2013.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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