
Poèítaèové vidìní pro informatiku

Panoramatická mozaika

Jiøí ©tìpán, Zuzana Kunová

3.dubna.2000

1 Zadání

Jsou dány dva snímky panoramatu vzniklé rotací kamery podle vertikální osy.

V obou snímcích jsou oznaèeny významné, vzájemnì korespondující, body. Na-

leznìte výsledný panoramatický obraz slo¾ený ze vstupních snímkù.

1.1 Pou¾ité znaèení

V následujícím textu pou¾ívám tyto symboly:

im1; im2 { vstupní snimky. im1 je z hlediska panoramatu umístìn více vpravo.

im { výsledný panoramatický snímek

u1;u2 { souøadnice ètveøic významných bodù v jednotlivých snímcích.

2 Øe¹ení

Úloha je øe¹ena v programu matlab s pou¾itím dodané knihovny panoramap. V

té jsou de�novány souøadnice významných bodù v jednotlivých snímcích.

2.1 Algoritmus

Pøi vytváøení panoramatické mozaiky se postupuje následujícím zpùsobem:

1. Naètení im1; im2;u1;u2

2. Vytvoøení prázdného obrázku im, s pøíslu¹nou velikostí

3. Do pravé èásti im vlo¾ím im1.

4. Posunu souøadnice u1, tak aby le¾ely v u na místì vlo¾eného im1. Tím

dostanu novou ètveøici bodù u.
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5. Naleznu transformaèní matici pro homogení souøadniceH, takovou, ¾e pro

ka¾dou dvojici vzájemnì korespondujících bodù a 2 u1 a b 2 u

b = p2e
�
H � e2p(a)

�
; kde (1)

body a a b jsou sloupcové vektory, funkce p2e a e2p slou¾í k pøevodu mezi

kartézskými a homogeními souøadnicemi. Bli¾¹í popis nalezení matice H

je v kapitole 2.3.

6. Proto¾e znám transformaèní vztah, který pøevede body z mno¾iny u2 na

správné místo vzhledem k obrázku im, mohu podle stejné transformace

pøevédst v¹chny body im2. To provedu ve dvou krocích:

(a) Transformuji rohy smímku im2, a získám tím bounding box b v im,

do kterého bude transformován pùvodní snímek.

(b) Provedu zpìtnou tranformaci, která provede mapování mezi body v

b a body v im2

Bli¾¹í popis je v kapitole 2.4

2.2 Korespondence bodù

Pro øe¹ení je nutné v oboou snímcích nalézt alespoò ètyøi korespondující dvo-

jice bodù. Je nutné aby body le¾ely v jedné rovinì (z hlediska prostorového

uspoøádání snímané scény).

V na¹em pøípadì jsou body a jejich korespondence souèástí zadání. V ostat-

ních pøípadech lze k jejich detekci pou¾ít operátory detekující body s vysokým

gradientem v obou smìrech.

2.3 Homogra�e

Máme dvì mno¾iny bodù v rovinì A = fa1; a2; : : : ; ang a B = fb1; b2; : : : ; bng.

Cílem je nalézt takovou tranformaci � : R2 ! R2, pro která libovolný bod z

mno¾iny A pøevede na korespondující bod z B. Tedy

bi = �(ai); pro v¹echna i = 1 : : : n: (2)

Pøedpokládáme-li, ¾e transformace je kombinací translace, rotace a zmìny

mìøítka, lze ji zapsat pomocí matice pro transformaci homogeních souøadnic

H. Transfomaci pak lze zapsat jakou souèin matice H a sloupcového vektoru

homogeních souøadnic bodu.

2.3.1 Homogení souøadnice

Dùvodem pro zavedení homogeních souøadnic je mo¾nost zapsat v jedné matici

kombinaci rotace, zmìny mìøítka a zároveò translace. Toho dosáhneme pøidáním

dal¹í souøadnice.
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Máme-li souøadnice v kartézské soustavì souøadnic (pøedpokládám 2D), pak

funkce e2p pøevede souøadnice do homogeních a funkce p2e provede inverzní

pøevod. Pøíslu¹né transformaèní vztahy jsou:

[x; y; 1]H = e2p([x; y]K) (3)

[
x

w

;

y

w

]K = p2e([x; y; w]H) (4)

2.3.2 Nalezaní transformace

Pøedpokládáme, ¾e transformaci �, lze vytvoøit skládáním rotace, zmìny mìøítka

a translace. Pomocí homogeních souøadnic lze rovnici (2) zapsat jako

bi = p2e
�
H � e2p(ai)

�
; pro v¹echna i = 1 : : : n; (5)

To lze zapsat jako (vynechvám indexy u bodù):

[bx; by; 1]
T = � �

0
@

h11 h12 h13

h21 h22 h23

h31 h32 h33

1
A � [ax; ay; 1]

T (6)

Vyjádøíme-li první dvì souøadnice bodu b dostaneme soustavu rovnic:

bx =
[h11; h12; h13] � [ax; ay; 1]

T

[h31; h32; h33] � [ax; ay; 1]T
(7)

bx =
[h21; h22; h23] � [ax; ay; 1]

T

[h31; h32; h33] � [ax; ay; 1]T
(8)

Dal¹ími úpravami získáme lineární soustavu rovnic, která má øe¹ení pokud

je poèet vstupních dvojic bodù vìt¹í nebo roven ètyøem.

V programu je k nalezení matice H pou¾ito funkce uu2homog.

2.4 Transformace

Známe-li transformaci � mezi korespondujícími body, která je realizována jako

vztah (1), mù¾eme transformovat obraz im2 do výsledného im. To provedeme

zpìtným mapováním s pou¾itím sample and hold strategie:

1. Urèím výsledný bounding box b tak, ¾e postupnì zjistím polohu rohù:

b0;0 = �(0; 0) (9)

b0;1 = �

�
0; size y(im1)

�
(10)

b1;0 = �

�
size x(im1); 0

�
(11)

b0;1 = �

�
size x(im1); size y(im1)

�
(12)

Pro v¹echny body le¾ící uvnitø b urèím jejich obraz (tedy vlastnì pøedlohu)

ve zdrojovém im. K tomu pou¾iji inverzní transformaci ��1 pou¾ívající matici

H�1 Zapsáno pomocí pseudokódu:
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for [x,y] in bounding_box:

zdrojovy_pixel = p2e(inv(H)* e2p([x,y]))

if (zdrojovy_pixel lezi uvnitr im_2):

im[x,y] = round(im_2[zdrojovy_pixel])

else:

im[x,y] = cerna_barva

Uvedené mapování se nazývá sample and hold nebo» do výstupního obrazu

je zkopírována hodnota nejbli¾¹ího pixelu z pøedlohy. To zpùsobuje èásteèné

sní¾ení kvality výsledku. Lep¹ích výsledkù je dosa¾eno v pøípadì, ¾e se nepou¾ije

hodnota nejbli¾¹ího pixelu, ale lineární napø. lineární interpolace ètyø nejbli¾¹ích.

3 Závìr

Pomocí uvedeného postupu se nám podaøilo vytvoøit panoramaticko mozaiku

spojující oba zdrové snímky. Kvalita výsledku byla limitována pou¾itím sample

and hold. K urèení transformaèní matice H, jsme pou¾ili ètyøi dvojice korespon-

dujících bodù, co¾ se ulázalo být dostaèující.
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