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Introdução

• Histórico:

• Desenvolvimento de  sistemas  fotogramétricos especiais para 
localização automática de pontos de controle:

(1) Sistema Móvel Catadióptrico
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Introdução

• Histórico:

• Desenvolvimento de  sistemas para localização automática de 
pontos de controle:

(2) Sistema estático com câmara fisheye
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• Com alvo de controle
• Para retificação de uma 
única imagem
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Evolução da técnica
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• Com alvo de controle
• Para geração de imagem 
ortorretificada
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VARREDURA ÓPTICA VERTICAL
VERTICAL OPTICAL SCANNING -VOS

• Técnica para a geração de nuvens de pontos por meio de câmaras ópticas 
com lentes olho de peixe

• Permite densidade e acurácia comparáveis com a Varredura a LASER terrestre

• Imagens são coletadas a partir da mesma estação terrestre planimétrica mas 
com o deslocamento vertical da câmara

• Com o eixo da câmara aproximadamente alinhado com a vertical, são 
produzidas imagens multiescala, nas quais os pontos no plano do terreno 
sofrem deslocamentos radiais

• A câmara é instalada com o eixo óptico aproximadamente verticalizado, 
apontando para baixo, usando como suporte uma haste telescópica instalada 
em um tripé

• A câmara captura imagens com um campo de visão de aproximadamente 
120o, permitindo a visualização tanto do terreno abaixo quanto de objetos 
verticais nas imediações, como árvores ou postes.
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Exemplo de sequência de imagens
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VARREDURA ÓPTICA VERTICAL
VERTICAL OPTICAL SCANNING -VOS

• A posição planimétrica do tripé de 
suporte permanece fixa, e a câmara é 
deslocada para cima, em intervalos 
precisamente medidos

• Isto garante o conhecimento da escala do 
modelo a ser formado

• Adquire-se uma sequência de imagens, 
cujas posições planimétricas e 
orientações sofrem pequenas variações, 
ao passo que as variações de altitude do 
centro perspectivo são precisamente 
conhecidas.
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Ajustamento por feixes de raios

• Com esta configuração, podem ser medidos pontos fotogramétricos 
por meio da técnica de Structure from Motion (SfM), pois há pequena 
variação entre os pontos na sequência de imagens. 

• Extração de pontos homólogos é feita com algoritmos de FBM (Feature
Based Matching), por exemplo, SIFT.

• Após a extração dos pontos homólogos em todas as imagens, pode-se 
realizar um ajustamento em bloco por feixes de raios, com a adoção de 
um modelo específico para a câmara olho de peixe, e SEM PONTOS DE 
CONTROLE. 

• As alturas da câmara devem ser medidas com alta precisão

• Isto pode ser feito com as escalas na barra ou com posições pré-
definidas.



Ajustamento por feixes de raios

•Parâmetros de Orientação Exterior (POE):

• Da imagem mais baixa são fixados;

• 2a e 3a imagens – injunções de peso

• Altitudes são estabelecidas como fixas.

• A fototriangulação por feixes de raios é realizada em
um referencial local arbitrário

injunções 

de peso

injunções 

de peso

Seis injunções 

absolutas para 

os POEs

• São estimadas as coordenadas de terreno dos pontos fotogramétricos
e os POEs

• Injunções a serem impostas:
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•Modelos matemáticos existentes para câmaras fisheye

• Projeção da esfera para o plano do sensor
• estereográfica, ortogonal, ângulo equi-sólido ou equidistante.

• Modelo equidistante

• r = f . 
• + parâmetros de distorção das lentes (Conrady-Brown)
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Modelo Equidistante para a Fotriangulação e 
Calibração

r
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CALIBRAÇÃO DA CÂMARA

• Calibração foi efetuada em um campo de calibração terrestre com 
alvos codificados

• Os POIs foram determinados com o modelo equidistante

• Câmara Nikon D3100 (12MP) com  lentes
Bower fisheye lens (f = 8 mm);

• Foi usado o programa CMC (Calibração
com Múltliplas Câmaras) no qual foi
implementado o modelo equidistante
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Resultados com a varredura óptica

• Esta técnica foi testada para reconstrução e levantamentos de diâmetros de 
troncos de árvores e comparada aos resultados obtidos por varredura a LASER 
terrestre em uma estação de levantamento. 

• Área teste em Masala, Finlândia

• As posições de cada árvore foram medidas com uma estação total Trimble 
5602 DR 200;  também foram medidos os diâmetros das árvores na altura do 
peito (DBH)

• Ao lado, uma planta do plot e as 
árvores usadas no experimento.

• Foram tomadas 24 imagens, variando a 
altura da câmara desde 3.40 m até
4.60 m, com GSDs crescentes 

• (incrementos de 5 cm na altura)



X Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas                                  Curitiba, 06-08 de junho de 2018

Resultados com a varredura óptica

• Fototriangulação e geração da nuvem de pontos foram realizadas no Agisoft
PhotoScan

• Foram usadas injunções nos POE e nenhum ponto de controle;

• A nuvem densa foi gerada com 3.437.759 pontos ;

• Os desvios médios estimados na posição da câmara: 
X = 1.12 cm, Y = 0.47 cm,   Z= 1.78 cm
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Resultados com a varredura a LASER

• Os dados de referência foram coletados por um  Scanner  LASER Terrestre (Faro 
Photon3D ) que tem uma acurácia nominal em distância de 2 mm (25 m);

• As estações de varredura foram próximas das estações de coleta com a câmara
fish-eye;

• Bias de 7 cm  e RMSE de 8 cm

Fonte:  Liang et al. (2012) 
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Comparação

• Ajuste de cilindros à seções com 1 m de altura;

• Comparação dos raios e das coordenadas dos centros, precedida de uma
transformação de corpo rígido para compatibilizar os sistemas de coordenadas da 
câmara e do LASER;

• Desvio padrão dos resíduos nas posições:  sX = 1 cm    sY = 0.54 cm 
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Resultados

• Comparações dos diâmetros estimados das árvores, tanto por varredura a 
LASER quanto pela técnica de varredura óptica

TRONCO LASER VARREDURA 
ÓPTICA

DIFERENÇA
NOS RAIOS (cm)

Número de 
pontos

Número de 
pontos

1 7112 5427 0.31

2 15703 6548 0.27

3 55976 8415 0.48

4 9949 6432 0.94

5 18924 7104 -0.66

6 1807 8739 1.51

7 28532 6608 -0.22

Média 19714 7039 0.63
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Resultados

• Além dos resultados destes experimentos, para avaliar a precisão esperada 
com esta técnica, faz-se um estudo preditivo, adaptando-se as equações para 
o caso normal da Fotogrametria. 

• As principais variáveis são a profundidade e os ângulos verticais e horizontais 
da câmara até o ponto, mostrando-se que os erros aumentam com as 
distâncias em relação à câmara
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Predição 
(baseada nas equações do caso normal)

B

R

u

• Para uma base B de 1,20 m
• Distância R de  5 m
• Focal = 8 mm
• Erro na medida do pixel de 5 

mm
• IFOV =  0,04o

sR

up Estação 1

Estação 2

Erro em profundidade R será:

R = R.R.tg(IFOV)/B

R = 5 . 5.  tg(0,04)/1,2 = 13 mm

Erro em altura será:

up = B . R/R =  1,2. 13/5 = 3 mm

Para uma distância R de  10 m
R =  52 mm       up = 6,3 mm
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Conclusões

• Este sistema, além de sua acurácia, pode ser produzido a um custo 
muito inferior a um scanner a LASER 

• Precisão centimétrica

• Densidade dos pontos: 1/3 da varredura a LASER no caso estudado, 
mas pode ser aumentada com câmaras de maior resolução

• Técnica pode ser usada em várias aplicações, como o modelamento
urbano

• A cobertura a partir de outros pontos de vista requer a mudança da 
estação, as diferentes estações podem ser conectadas por pontos 
fotogramétricos ou pontos de apoio
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VIDEO



Vertical Optical Scanning
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