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Os sistemas poli-dióptricos podem ser definidos como um arranjo de múltiplas câmaras em uma única 
estrutura, no intuito de obter um campo de imageamento esférico de 360° a partir das imagens obtidas 
simultaneamente pelo conjunto de câmaras que o compõe. Os sistemas poli-dióptricos vêm ganhando 
visibilidade devido à sua portabilidade e seu sistema óptico compacto, sem a necessidade de espelhos 
externos (sistema catadióptricos) ou dispositivos rotativos (câmaras de varredura por rotação).  Nos últimos 
anos, o número de aplicações com sistemas omnidirecionais, como por exemplo os poli-dióptricos, aumentou 
significativamente, principalmente em Fotogrametria a curta distância e Visão Computacional. Dentre as 
aplicações destacam-se a navegação autônoma, realidade virtual e o mapeamento móvel de florestas e 
cidades. Apesar do rápido desenvolvimento tecnológico e do grande número de trabalhos envolvendo 
sistemas omnidirecionais, adaptações nos processos fotogramétricos considerando a geometria dos 
sensores não convencionais ainda são necessárias para assegurar a precisão geométrica dos produtos 
fotogramétricos. Neste sentido, este trabalho apresenta uma metodologia e avaliações experimentais para 
a calibração simultânea de um sistema poli-dióptrico de baixo custo (Ricoh Theta S), baseada nos modelos 
de lentes olho de peixe e no uso de restrições de estabilidade para os parâmetros de orientação relativa 
entre as câmaras. A calibração de câmaras é um importante processo fotogramétrico porque permite a 
determinação dos Parâmetros de Orientação Interior (POI). Os POI definem as características internas da 
câmara e permitem reconstruir analiticamente o feixe de raios formador da imagem, possibilitando a 
correção dos erros sistemáticos que afetam a precisão dos processos fotogramétricos. Dois problemas 
principais podem ser mencionados na calibração de sistemas poli-dióptricos com câmaras do tipo olho de 
peixe (fisheye). Primeiro, a maioria das câmaras utilizadas em Fotogrametria e Visão Computacional seguem 
a projeção perspectiva central, e consequentemente o modelo matemático de colinearidade para o 
relacionamento entre o espaço objeto e o espaço imagem. Entretanto, as lentes fisheye, amplamente usadas 
em sistemas poli-dióptricos, não seguem a condição de colinearidade, uma vez que, devido ao amplo campo 
de visão, o raio de luz ao atingir o sistema de lentes, é refratado em direção ao eixo óptico. Em segundo lugar, 
considerando que esses sistemas são compostos de múltiplas câmaras, Parâmetros de Orientação Relativa 
(POR) entre as câmaras também podem ser determinados. Uma vez que a câmara Ricoh Theta S é composta 
por uma estrutura fisicamente estável, pode se considerar que a orientação relativa entre as duas câmaras 
que a compõem se mantém fixa ao longo da etapa de aquisição e, portanto, injunções de estabilidade podem 
ser elaboradas visando a calibração simultânea das câmaras do sistema. Assim, a metodologia proposta pode 
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ser descrita em três etapas principais: (1) Avaliação dos modelos fisheye (equidistante, ângulo equisólido, 
estereográfica e ortogonal) que melhor descrevem a geometria interna das câmaras da Ricoh Theta S, no 
intuito de definir o modelo matemático para a calibração do sistema. Para isso, as distâncias radiais de um 
conjunto de pontos do campo de calibração utilizado foram calculadas para cada projeção fisheye e 
comparadas com as distâncias radiais medidas nas imagens obtidas com a Ricoh Theta S; (2) Análise dos 
conjuntos de POI (Conrady-Brown) que melhor descrevem as distorções das lentes que compõem o sistema 
poli-dióptrico testado. A significância de cada parâmetro pode ser avaliada comparando-se a magnitude do 
parâmetro com o seu desvio padrão estimado, e, também, se o efeito do parâmetro é inferior ao erro de 
medida; (3) O ajustamento por feixes de raios pelo método dos mínimos quadrados com injunções de 
estabilidade para os elementos de base (BX, BY, BZ) e da matriz de orientação relativa (Δϕ, Δω, Δκ) entre as 
câmaras. Com esse objetivo, o ajustamento por feixes de raios para múltiplas câmaras, considerando como 
modelo matemático as equações para lentes olho de peixe, associadas ao modelo de distorção de Conrady-
Brown, e injunções de instabilidade da orientação relativa, foram implementadas em linguagem C/C++ no 
programa científico CMC (Calibração com Múltiplas Câmeras). Para os experimentos, um total de 20 imagens 
para cada câmara da Ricoh Theta S foram adquiridas simultaneamente em um campo de calibração de 
câmara 360° composto por alvos codificados no estilo ARUCO, o qual permite a localização e medição 
automática dos vértices dos alvos no espaço imagem com precisão subpixel. As coordenadas no espaço 
objeto (X, Y, Z) em um sistema local de todos os alvos foram previamente determinadas usando métodos 
topográficos e fotogramétricos com acurácia de 5 mm. Como resultado inicial, obteve-se que as lentes Ricoh 
Theta S respeitam o comportamento da projeção equidistante. Esse modelo foi associado aos parâmetros de 
orientação interior de distorção radial simétrica (k1, k2 e k3) e de distorção radial descentrada (p1 e p2), os 
quais foram considerados significantes para a modelagem da distorção das lentes. Por outro lado, os 
parâmetros de afinidade não foram significantes para este sistema de lentes e, portanto, não foram utilizados 
no modelo de distorção. Em um segundo momento, considerando o modelo matemático condizente com o 
sistema poli-dióptrico, experimentalmente definido, e a adição das injunções de estabilidade na orientação 
relativa foi possível realizar a calibração simultânea do sistema. Os resultados estatísticos obtidos no 
ajustamento mostram que a abordagem proposta proporciona uma melhora significativa na estimativa dos 
parâmetros de orientação interior e relativa, em relação as abordagens que realizam a calibração das 
câmaras que pertencem ao sistema poli-dióptrico de maneira isolada.  


