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Tópicos

� Correspondência de imagens (“matching”)

� Técnicas de correspondência

� Exemplos de aplicação dos métodos tradicionais

� Novos desenvolvimentos

� Programas open-source para macthing

� Exemplos de aplicação
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Determinação fotogramétrica de coordenadas 3D

� Processo mais utilizado na recolha de informação geográfica
tridimensional de base.

� Determinação de pontos conjugados é tradicionalmente um 
processo manual em que o operador, com visão estereoscópica, 
“coloca a marca no terreno”.

Determinação fotogramétrica de coordenadas 3D

� Determinação de coordenadas 3D corresponde à intersecção de 
feixes definidos pelos pontos conjugados identificados nas duas
imagens.

� Trata-se de um processo geométrico independente da visão
estereoscópica.
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Determinação fotogramétrica de coordenadas 3D

� Com a fotogrametria analítica e sobretudo com a fotogrametria
digital, a determinação de pontos conjugados passou a poder ser 
automatizada.

� Correspondência (“matching”) é efectuada através de técnicas de 
processamento de imagem.

� Vários métodos desenvolvidos, quer no âmbito da Fotogrametria, 
quer nas Ciências da Computação.

� Na Fotogrametria há a preocupação de trabalhar com imagens
orientadas, ou seja que permitam a determinação de 
coordenadas num referencial cartográfico bem definido.

Determinação fotogramétrica de coordenadas 3D

� Pesquisa do ponto conjugado em imagens orientadas é um 
problema de procura em apenas uma dimensão.

� Faz-se uso frequentemente de imagens reamostradas para a 
forma epipolar. Nessas imagens o efeito de paralaxe ocorre
apenas na direcção x.

Haala, 2011
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Imagens epipolares

Imagens epipolares
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Imagens epipolares

Correlação
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Correlação
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Pesquisa na linha epipolar
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Dada uma janela de imagem na imagem master:

é procurada a conjugada na imagem slave:
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Pesquisa na linha epipolar
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Restitiuição automática do relevo

� Determinação do máximo por ajuste de uma curva (sub-pixel):

� Alternativa: “least-squares matching” com “region-growing”
� Nesta técnica é determinada também uma transformação entre as duas 

janelas, que permite compensar a deformação em terrenos inclinados.
� É o métodos mais adequado para determinar MDTs em locais com 

algum relevo.
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Least squares matching

� Pesquisa feita no espaço imagem com 2 graus de liberdade, sem 
conhecimento de orientação.

� Precisa de alguns pontos conjugados dados manualmente para 
iniciar o processo (“seed points”).

� Crescimento de regiões a partir dos “seed points”.

� Para além da translação 2D da janela de correlação determina 
também uma transformação afim entre as duas janelas. Compensa 
deformação da imagem devida ao relevo

Least squares matching
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Least squares matching

Par de imagens de área aproximadamente comum (master e slave)

Least squares matching

Definição de pontos conjugados para início do “matching”
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Least squares matching

Criação de grelha regular na imagem “master” e conjugados na “slave”

Geração da nuvem de pontos

� Aplicação de algoritmo de intersecção de feixes para
determinação de coordenadas objecto.

� Pontos com grande erro na intersecção são descartados. Pontos
isolados com grande diferença em relação aos envolventes
também podem ser descartados.

� No caso da pesquisa unidimensional a paralaxe obtida pode ser 
transformada em cota, que permite obter coordenadas objecto
3D (projecção imagem-objecto)

� Em qualquer dos casos a nuvem não é regular no espaço
objecto. É preciso aplicar algoritmo de geração de MDT 
� por exemplo TIN+interpolação linear, médias móveis, etc.
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Métodos complementares

� “Feature matching” – extracção nas duas imagens e procura de 
correspondência entre imagens

� “Vertical Line Locus” – fixar ponto no espaço objecto e procura de 
cota projectando nas duas imagens.

� Verificações de coerência
� Altitudes dentro de limites aceitáveis? Concordantes com vizinhos?

� Verificação com correspondência contrária.

Qualidade do resultado - Comparação com LIDAR

� Resultados sobre imagens rasterizadas não eram muito
animadores:
� Qualidade da imagem
� Razão B/H muito alta

� Performance do LIDAR muito superior (final da década de 1990).

� Câmaras digitais com mais potencial. Testes efectuados pela
OEEPE e pelo IfP (Univ. Stuttgart), com câmaras fotogramétricas
digitais apontam para qualidade de resultado comparável.
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Qualidade do resultado - Comparação com LIDAR

(Cramer and Haala, 2009)

Exemplos de aplicação

� Monitorização do litoral de Gaia
� Fotografias aéreas de uma câmara ZI-DMC (7680 por 13824 pixeis).
� Resolução no terreno de 10 cm.
� Aplicação de matching para obtenção de MDT nas zonas de areia.
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Área de710 x 430 m2

MDT da restinga do Douro – Nov. 2008

Área de710 x 430 m2

MDT da restinga do Douro – Abr. 2009
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MDT da restinga do Douro

� Precisão vertical de cerca de 15 cm.

� Razão B/H dos pares estereoscópicos é de 0.3 (na fotografia
analógica é de 0.6).

� Erro de 1 pixel (em x) na determinação de um ponto conjugado
introduz erro de 33 cm

� “Matching” sub-pixel consegue rigor altimétrico superior.

� No caso das imagens da restinga não havia bons pontos para
orientação. 
Fez-se uma calibração dos parâmetros de orientação externa
fornecidos sobre fotos da mesma fiada em locais construídos.

Sistema móvel de levantamento
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Sistema móvel de levantamento

Equipamento de navegação (GPS+INS)

Geração automática de pontos conjugados

Software desenvolvido para extrair fiadas de pontos nas imagens
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Construção de MDT a partir dos pontos extraídos

Novos desenvolvimentos

� “Crowd sourcing” – na internet podemos aceder a inúmeras fotos
por exemplo, de monumentos, obtidas por turistas.

� Projecto Photo tourism (Universidade de Washington). Aplicação
da metodologia “Structure from motion” para obter nuvens de 
pontos 3D
Noah Snavely, Steven M. Seitz, Richard Szeliski, "Modeling the world from 
Internet photo collections," International Journal of Computer Vision.
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Novos desenvolvimentos

� Comunidade da visão computacional tem grande interesse na 
geração de informação tridimensional para muitas aplicações.

� Maior concentração em aplicações terrestres. Fotogrametria 
traicional mais interessada em imagens aéreas.

� Muitos dos algoritmos desenvolvidos são aplicáveis em imagens 
aéreas.

� Menor preocupação com o espaço objecto. Frequentemente são 
feitas apenas orientações relativas, sendo o espaço objecto 
definido arbitrariamente com base numa das imagens.

� Georreferenciação requer posterior transformação 3D para o 
espaço objecto, com pontos comuns.

“Multi image matching”

Grande redundância obtida com sobreposições superiores ao
habitual permite matching mais eficiente e com muito mais
possibilidade de despistar erros e de lidar com locais de grande
declive.

(Haala, 2011)
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SIFT

� Scale-invariant feature transform

Lowe, D. G., “Distinctive Image Features from Scale-Invariant 

Keypoints”, International Journal of Computer Vision, 60, 2, pp. 

91-110, 2004.

� Extracção de regiões e pontos de interesse, para os quais são 
identificadas propriedades da imagem invariantes a escala e 
rotação.

� Método patenteado.

� Entretanto tem havido muitos desenvolvimentos baseados nesta 
metodologia e sem limites de utilização.

Método muito utilizado na orientação relativa

� SIFT gera algumas centenas de pontos comuns. Parâmetro de 
ajuste permite controla maior ou menor número de pontos
aceites.

� Pode gerar muitos outliers. Normalmente é combinado com 
métodos robustos de filtragem de ajuste (e.g. RANSAC)
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RANSAC – Random Sample Consensus

Ajuste de um modelo a um conjunto de observações em que existe
um grande número de “outliers”.

RANSAC – Random Sample Consensus

Ajuste de uma recta pelo método dos mínimos quadrados

Y = 0.2713 * X + 99.2 R² = 0.0755
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RANSAC – Random Sample Consensus

Y = 0.9752 * X + 1.36 R² = 0.9957 σσσσ = 3.9

Eliminando os “outliers” e ajustando nova recta:

Geração de nuvem de pontos de objectos
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Geração de nuvem de pontos de objectos

Geração de nuvem de pontos de objectos
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Geração de nuvem de pontos de objectos

Geração de nuvem de pontos de objectos
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Geração de nuvem de pontos de objectos

Geração de nuvem de pontos de objectos

ply

format ascii 1.0

comment VCGLIB generated

element vertex 27716

property float x

property float y

property float z

property uchar red

property uchar green

property uchar blue

property uchar alpha

element face 0

property list uchar int vertex_indices

end_header

-0.029631 0.323774 -4.47393 194 187 133 255 

-0.024675 0.322222 -4.46900 152 154  90 255 

-0.157831 0.376761 -4.57592 210 201 176 255 

-0.146940 0.365680 -4.52110 250 250 245 255 

-0.143587 0.364882 -4.52542 250 250 244 255 

-0.147030 0.363755 -4.51464 252 252 249 255 

-0.153188 0.362911 -4.46888 236 234 220 255 

-0.150658 0.361188 -4.46653 233 231 215 255 

-0.138643 0.353094 -4.46737 228 227 212 255 



22/11/2011

28

Geração de nuvem de pontos de objectos

Vídeo

Aplicação aérea – imagens de vídeo (5 Mpixeis)
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Câmara de vídeo de 5 Mpixeis

Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp
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Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp

Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp
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Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp

Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp
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Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp

Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp
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Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp

Imagens de uma câmara de vídeo de 5 Mp
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Nuvem de pontos gerada

Fotografia sobreposta ao modelo 3D

Vídeo
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Aplicação com um papagaio

Aplicação com um papagaio
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Conclusões

� Técnicas automáticas de extracção de relevo sobre imagens
geram em algumas situações informação altimétrica de boa 
qualidade.

� Custos de sistemas de câmaras simples podem ser muito
reduzidos quando comparados com sistemas laser.

� Muitos desenvolvimentos na área da visão computacional, 
frequentemente com desenvolvimento de programas de código
aberto.

� Há grande interesse da comunidade da fotogrametria na
exploração dessas ferramentas e na interacção com outras
comunidades.


