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Abstract. The researches in 3D modeling area is growing and also its manu-
facturin; because the capability of reproducing a real object in a virtual one
becomes more useful in various areas and applications. The focus of this rese-
arch is to improve and evaluate the accuracy of the three dimensional scanner
of active stereo vision.

Resumo. Com o crescimento dos estudos na área da modelagem tridimensio-
nal, as produções de scanners 3d aumentaram significativamente, pois a capaci-
dade de reproduzir um objeto real em um modelo virtual se torna cada vez mais
útil em diversas áreas e aplicações. Este trabalho tem como foco aprimorar e
avaliar a precisão do escaneador tridimensional de visão estéreo ativa.

1. Introdução
A modelagem 3d, a qual envolve tanto a parte de impressão quanto de scan, é um ramo
muito estudado na literatura computacional[10, 7, 6]. A reprodução de um objeto real
em um ambiente virtual, e vice versa, é encontrada frequentemente, onde é possı́vel in-
tegrar junto a isso várias outras áreas da computação, como processamentos de imagens,
detecção de padrões, inteligência artificial, dentre diversos outros.Há também uma infini-
dade de aplicações que usufruem de tal conceito, podendo citar:

• Medicina, onde itens médicos e hospitalares, próteses e moldes são feitos através
da impressora 3D.[11]

• Artesanato, como criação de itens domésticos, podendo ser desde um suporte para
canecas até mesmo uma cadeira.

• Educação, com a impressão e o scan, o ensino pode se tornar muito mais atrativo
e interativo.[9]

• Paleontologia, a reprodução de ossos e relı́quias no computador acaba facilitando
o estudo e pesquisa, podendo enxergar detalhes antes não reparados, otimizando
também o compartilhamento de informações e processamentos de imagens. [3]

O Scanner, juntamente com a impressora 3d, faz parte do conjunto de modeladores tri-
dimensionais. Por ser uma tecnologia extremamente recente, o investimento inicial para
o estudo de um escaneador tridimensional acaba se tornando inviável, visto que o seu
preço é muito elevado. Este trabalho tem como premissa avaliar a influência da adição
de câmeras e lasers na precisão das coordenadas tridimensionais do objeto obtidas pelo
scanner 3d.
A partir deste capı́tulo, este trabalho está dividido da seguinte maneira: Na seção 2 é
apresentada toda a fundamentação necessária para compreendê-lo , na seção 3 o objetivo
deste trabalho , na seção 4 os procedimentos e atividades a serem resolvidas, na seção
5 o cronograma planejado a este trabalho e na seção 6, o que se espera ao concluir esta
pesquisa.



Figura 1. Exemplo de visão estéreo passiva

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte
Para realizar a modelagem a partir do scan de um objeto real, é preciso saber alguns
conceitos:

• Visão estéreo ativa x Visão estéreo passiva
• Sistema cartesiano utilizado
• Calibragem da câmera
• Aquisição de pontos 3d por raio laser
• Transformação de pontos 2d para 3d
• Métrica do erro

2.1. Visão estéreo
A visão estéreo pode ser classificada em passiva e ativa.

A visão estéreo passiva utiliza duas ou mais câmeras para calcular as coordenadas
3d do ojeto. Por ser passivo, não há marcadores que auxiliam no cálculo dos pontos
conjugados das imagens estéreo. Como exemplo da visão estéreo passiva temos o sistema
biológico de visão humano: a visão binocular humana captura imagens individualmente
por cada olho e transmite-se tudo ao cérebro, que forma as duas imagens em uma só e
fornecendo uma percepção de profundidade, como visto na figura 2.1. [8]

A visão estéreo ativa, utiliza um dispositivo para captura de imagem, juntamente
com uma fonte de luz; neste trabalho será usado um feixe de laser. Esta fonte de luz guiará
onde a câmera deve obter os dados 3d. [8]

2.2. Sistema cartesiano e calibração da câmera
A câmera capturará imagens em um plano cartesiano de duas dimensões, cujo sistema
cartesiano é o R2(x,y); como pode ser visto na figura 2.2. Após isto, será transformado
em um sistema cartesiano em R3(x,y) para representá-lo em três dimensões, assim como
a do mundo real; exemplificado na figura 2.2.

Com isso, a calibração da câmera se dá por uma correspondência de uma função
de R3− > R2. A função é descrita como uma multiplicação das propriedades intrı́nsecas



Figura 2. Exemplo de plano cartesiano de 2 dimensões [2]

Figura 3. Exemplo de plano cartesiano de 3 dimensões [1]



Figura 4. Correspondência de coordenadas

e extrı́nsecas, como visto na figura 2.2. Então, é necessário conhecer n pontos no uni-
verso real e saber suas coordenadas na imagem; por isso, é necessário uma imagem com
um certo padrão de pontos conhecidos, geralmente utiliza-se um tabuleiro de xadrez.
Quando a calibração é realizada, a câmera deve permanecer imóvel, e após o processo
três matrizes são retornadas: a intrı́nseca,a rotação e a translação; formando-se a função
de correspondência.
Propriedade Intrı́nseca é a propriedade geométrica interna da câmera, como a distância
focal e centro de foco óptico.
Propriedade Extrı́nseca é a propriedade da perspectiva da imagem capturada pela câmera
em relação a um determinado referencial.[7][4]

2.3. Aquisição de pontos 3d por raio laser

Com a calibragem da câmera concluı́da, o objeto será colocado na base rotatória e então
uma série de fotos dele serão tiradas enquanto ele rotaciona. Estas fotos passarão pela
transformação de duas dimensões para três dimensões, que será visto no próximo tópico.
Para a captura da imagem, será utilizado o método D da figura 2.3. [10]

2.4. Transformação de pontos 2D para 3D

Depara-se com alguns problemas ao realizar transformações 2D para 3D, e o princi-
pal deles é: há uma função onde se transforma 3d para 2d, porém não há a função
2d para 3d. Isso acontece porque ao representar a realidade em duas dimensões, há
uma perda significativa de informações. Para adquirir estes pontos, será utilizado uma
técnica de combinação de segmento de linha (Line segment match). Para ser possı́vel
este método, é necessário que se compare duas linhas segmentadas em duas imagens di-
ferentes, decidindo o quanto a linha está deformada ou não; como mostrado na figura 2.4
. A deformação da linha, indicada pelo laser, indicará a informação do objeto naquele
quadro.[10]

2.5. Reconstrução 3D

A reconstrução 3D se baseará em todas as imagens marcadas pela linha de laser coleta-
das pela câmera já calibrada, com o objeto rotacionado completamente. Baseando-se no
método de Line Segment Match[10], serão coletados dados do objeto enquanto rotaciona
e os mesmos serão gravados em um arquivo de texto. Ao final da rotação, serão agrupadas
todas as fotos com os seus dados, tendo assim a imagem completa em 3D.



Figura 5. Métodos de aquisição de pontos 3d por raio laser

Figura 6. Line segment match



2.6. Avaliação de Erro

Para avaliar o erro, há duas maneiras de analisar a precisão: a avaliação de erro pelo passo
de detecção de bordas[refencia], e pela comparação objeto-modelo[referencia]

2.6.1. Passo de detecção de bordas

Com a reconstrução 3D pronta, adquire-se as bordas do objeto virtual, e traça-se uma reta
nesta borda, verificando se há pontos que estão fora da reta e também medindo a distancia
entre estes pontos. Com isso, têm-se o uma avaliação de quão precisa foi a medição.[6]

2.6.2. Comparação objeto-modelo

Já na comparação objeto-modelo, o qual é o foco deste trabalho, mede-se partes es-
tratégicas do objeto real, e então faz a mesma medição virtualmente no modelo tridi-
mensional. A diferença desta comparação será o quão preciso foi o escaneamento. Por
exemplo: Se uma medição do objeto real foi de 10,00cm e o modelo virtual foi de 9,50cm,
a precisão foi de 95% [10]

3. Objetivos
Pesquisar e avaliar maneiras de se obter uma alta precisão em um scaneador tridimensio-
nal de visão estéreo ativa.

4. Procedimentos metodológicos/Métodos e técnicas
A metodologia escolhida será a metodologia ágil Scrum, com Sprints semanais. O sis-
tema será implementado utilizando OpenCV. O hardware será desenvolvido utilizando
um Arduı́no UNO R3, um motor de passos e uma shield conectada ao arduino para con-
trolar o motor de passos, um ou mais laser linear, uma ou mais dispositivos de captação
de imagens e um micrômetro externo digital 0-25mm com precisão de 0,01mm da marca
Digimess. O sistema a ser avaliado será semelhante ao da Figura 2.3, item D. Para este
trabalho, será necessário realizar as atividades:

1. Pesquisa e coleta de informações para aquisição de laser, base e motor de passos
para a criação da superfı́cie rotatória.

2. Estudo e calibragem da câmera
3. Utilização do método de aquisição de pontos 3d por raio laser
4. Implementação de transformação de pontos 2d para 3d.
5. Implementação de método de reconstrução 3d
6. Utilização de duas câmeras e modificar a fórmula visando minimizar o erro
7. Utilização de dois lasers linear e modificar a fórmula visando minimizar o erro
8. Avaliação dos erros

5. Cronograma de Execução
Baseando-se na lista de procedimentos metodológicos, será apresentado um diagrama na
Tabela 1 com o número da atividade relacionada à lista na seção de metodologia, mês e
uma marcação em que mês a atividade será realizada.



Tabela 1. Cronograma de Execução
mai jun jul ago set out nov dez

Atividade 1 x
Atividade 2 x
Atividade 3 x
Atividade 4 x
Atividade 5 x
Atividade 6 x x
Atividade 7 x x
Atividade 8 x x

6. Contribuições e/ou Resultados esperados
O Scanner 3D poderá auxiliar em uma transposição de um molde de uma arcada dentária
do setor de odontologia para o computador, auxiliando o estudo, compartilhamento de
dados, e visibilidade[5]. Contribuirá também ao Grupo de Jogos do Departamento de
Computação da Universidade Estadual de Londrina, onde pode ser adicionadas peças e
miniaturas do mundo real ao jogo, aumentando a imersão ao jogo.
Espera-se que o produto também tenha um preço mais acessı́vel aos que encontra-se no
mercado (há scanners que tem um preço médio de três mil e quinhentos reais). Trazendo
um scanner mais acessı́vel emais preciso ao ramo acadêmico também ampliará o estudo
à modelagem 3D.

7. Espaço para assinaturas

Londrina, 26 de Junho de 2017.

—————————————— ——————————————

Aluno Orientador
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leo, Jonas de Paiva Vieira Junior, Custódio Leopoldino Brito Guerra Neto, Caroline
Dantas Vilar Wanderley, and Maria de Lourdes Silva de Arruda Morais. Uso Da
Prototipagem Rápida Na Fabricação De Próteses Bucomaxilofaciais – Caso Clı́nico.
Revista Brasileira de Inovação Tecnológica em Saúde, pages 35–44, 2014.
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