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RESUMO

o presente trabalho foi motivado pela grande importância que tem o movimento na

percepção do espaço. Essa função é comum nos sistemas de visão natural já que a

sobrevivência de algumas espécies é função desse fenômeno fisico. Obviamente, a detecção

do movimento no sistema de visão humana é de vital importância.

Visão computacional é uma área de pesquisa de forte interesse atual. Em visão

computacional o movimento nas imagens é recuperado a partir de uma seqüência de imagens.

Neste campo a análise do movimento dos objetos pelo processamento de seqüência de

imagens tem tido aplicações em diversas áreas, desde o monitoramento de tráfego veicular até

nas áreas biomédica e militar. Também, uma seqüência de imagens pode proporcionar

informação das estruturas e comportamento dos objetos que pertencem à cena do mundo 3D.

O objetivo do presente trabalho foi desenvolver uma metodologia computacional

aplicada à detecção do movimento utilizando a técnica do Fluxo Ótico. Uma das

características do Fluxo Ótico é que o campo de velocidades dos objetos que se movem na

imagem pode ser estimado utilizando a informação local das mudanças do brilho da imagem.

Aplicou-se a consideração de que só ocorre mudança de brilho nas regiões da imagem onde

ocorreu movimento e que brilho varia suavemente em quase toda a imagem.

Realizou-se uma implementação computacional com a qual a estimativa do Fluxo

Ótico é bem sucedida para uma seqüência de imagens compatíveis de entrada. Executou-se

uma operação de pre-processamento para filtrar e determinar as bordas das imagens.

Utilizou-se operadores derivativos para calcular as derivadas numéricas que permitem

determinar a direção e a intensidade das velocidades. Aplicou-se a técnica de relaxação as

velocidades calculadas para obter uma melhor aproximação. Como conseqüência da

metodologia obteve-se resultados de boa qualidade na forma de diagramas vetoriais

indicativos do movimento (Diagramas de Agulha) que permitem por inspeção visual a

detecção do movimento. O algoritmo é robusto no que refere-se à manipulação das imagens,

dados e cálculos.

Para mostrar o bom desempenho da técnica apresenta-se os resultados de uma série

de experiências que correspondem a diferentes formas de movimento: translação, rotação,

translação-rotação, divergência, utilizando diversos tipos de cenas sintéticas e reais.
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ABSTRACT

The motivation for the present work was the great importance of the movement in

space perception. Movement detection is a normal function in natural vision systems, the

survival of some animal species depends on it. In human vision movement detection is an

essential feature.

Computer vision is a strong contemporary research area. In computer vision

systems movement is recovered from a sequence of image frames. Motion analysis using

frame sequences has important applications, going from vehicular traffic monitoring to

biomedical and military applications. A sequence of frame images can also supply

information about the structure and behavior of objects belonging to the 3D world.

The purpose of the present work was to develop a computer methodology for

motion analysis using the optical flow methodology. The optical flow technique estimates

the velocity field of moving objects in a sequence of images considering the local

information of brightness change. It has been considered that the brightness changes

occurs only because ofthe moving objects and is smooth over alI the image.

The computer methodology developed for the optical flow estimation performed

reasonably well for a compatible sequence of image frames. A pre-processing was used to

filter and extract the edges of the images. Derivative operators were used to find the

numeric derivatives of the brightness which allow to determine the value and the direction

of the velocities. A relaxation technique was used to provide a better approximation of the

velocities. As a result of the developed methodology we obtained from a sequence of two

images, vector diagrams (needle diagrams) that allow by visual inspection the detection of

motion. The algorithm is robust regarding to the image manipulation, data and numeric

calculations.

To show the good performance of the technique we present the results of some

experiments with different motion types: translation, rotation, translation and rotation and

divergence, using artificial and real images.
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CAPITULO 1

INTRODUÇÃO

1.1.- Cenas Dinâmicas: uma Revisão

1.1.1.- Objetivos

O objetivo do presente capítulo é apresentar uma revisão da literatura na área de

padrões visuais dinâmicos com ênfase na técnica do Fluxo Ótico. Discute-se algumas idéias

fundamentais usadas por especialistas. Considera-se também, as correntes de abordagem na

análise de cenas dinâmicas. As duas correntes fundamentais, segundo Young e Fu [71], são os

métodos baseados na posição de imagens captadas de diferentes perspectivas, e os métodos

baseados na técnica do Fluxo Ótico. De qualquer forma, o motivo é delinear um critério geral

sobre as formas de desenvolvimento das metodologias e técnicas na área de Reconhecimento de

Padrões Visuais Dinâmicos dentro do contexto de Visão Computacional. Esta breve revisão tenta

fazer também uma avaliação do conhecimento existente na área de cenas dinâmicas. Também,

esta pesquisa bibliográfica tenta identificar e avaliar os trabalhos existentes com o fim de saber

e/ou identificar o que já foi feito.

1.1.2.- Histórico

Segundo Martin e Aggarwal [37], o sistema de visão humana tem capacidade para

captar e transmitir informação complexa de forma eficiente. Marr [36] e Ullman [67] asseveram

que nos sistemas biológicos o olho não é um simples transdutor, já que admite estímulos visuais
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e transmite estímulos neuronais codificados. Ballard e Brown [08] explicam que o processo de

transferência de informação envolve a correlação e integração tanto das características temporais

como as espaciais. Marr [36] e Hom [28] argumentam que a Percepção Visual Humana serve

como base para determinar as características desejáveis na implementação de Sistemas de Visão

Artificial.

A extração da informação das cenas dinâmicas é um grande desafio para os

pesquisadores na implementação de sistemas de visão artificial. Segundo as contribuições da área

pode-se perceber o interesse dos cientistas, fundamentalmente em desenvolver sistemas para

detectar, representar, armazenar e manipular as características espaciais de uma cena. Deve-se

observar, também, que os métodos de análise dos eventos consideram só uma cena estática para

levantar as partes de uma imagem e a sua estrutura. Em muitos casos o problema de analisar as

características temporais do estímulo visual tem sido colocado de lado em estudos posteriores,

isto principalmente por causas das limitações tecnológicas. O processamento de dados em

sistemas biológicos é desenvolvido e executado de uma maneira complexa, poder-se-ia dizer de

forma adaptativa. A percepção do movimento é extremamente importante para a sobrevivência

de algumas espécies animais.

1.1.3.- Aplicações

A análise do movimento através de seqüência de imagens, ou coleções de quadros de

imagens, é aplicado a diversas áreas do saber, como por exemplo: medicina, navegação

autômata, tomografia, comunicações e TV, dança e coreografia, meteorologia e animação

(Aggarwal [05], Aggarwal e Badler [06] e Snyder [58]). Deve-se observar que a motivação para

esse interesse toma-se evidente se alguém examina em detalhe qualquer dessas contribuições.

Fazer um análise 3D em diversas aplicações é necessário. Usa-se este tipo de análise para

localizar e rastrear objetos móveis nas tarefas de vigilância, guiamento e monitoramento de

tráfego veicular. Assim, diversos exemplos são indicativos pelo interesse pelo movimento. As

contribuições podem ser encontradas, já como imagens que variam no tempo, ou como análise de

cenas dinâmicas; Aggarwal e Duda [07], Doom e Koenderink [19], Jain [30], Mitiche [40][41],

Nagel [43], Tsotsos et.al. [66] e Webb e Aggarwal [69].

I'
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1.2.- Desenvolvimento dos Estudos

Costuma-se classificar os trabalhos desenvolvidos para o análise computacional das cenas

em análise de cenas estáticas e análise de cenas dinâmicas.

Em muitos problemas básicos, considera-se que a visão dinâmica pode ser melhor

entendida como uma seqüência de quadros de imagem estáticos. Desta forma, a análise de cenas

dinâmicas é baseada na análise de cenas estáticas. Segundo Ballard e Brown [08], esta forma de

abordagem é uma maneira discreta de análise, onde o período de amostragem deve ser

suficientemente pequeno para que não haja perda de informação. Em outras palavras, a análise

tem que ser muito rápida para que os resultados sejam considerados como seqüências em tempo

real. Não deve ser entendido que a análise estática é fundamental, senão que a corrente dos

trabalhos sob essa forma de análise é mais simples comparado com a análise de cenas dinâmicas

uma vez que a análise de cenas em movimento é muito complexa e dificil de resolver.

Igualmente, pode-se conceituar a análise de imagens que variam no tempo como o

processamento de uma seqüência de imagens ordenadas no tempo. Nas contribuições científicas

se considera a captação da informação, considerando uma seqüência de quadros de imagens do

evento, dado que a informação requerida não pode ser obtida partindo apenas de uma imagem.

Young e Fu [71], apresentam as principais linhas de pesquisa sobre a análise de cenas

dinâmicas, como segue:

a) segmentação de cenas dinâmicas: consiste em dividir uma imagem em regiões fixas e

não fixas, ou seja, encontrar regiões que estejam em movimento em cada elemento da seqüência

de imagens.

b) detecção e análise de oclusão: oclusão ocorre quando os objetos se obstruem, e

interferem na Percepção Visual, dos mesmos, em uma cena. Uma das metas da análise da

oclusão é a determinação dos planos ou camadas de objetos na sua vizinhança.

c) extração de informações 3D partindo de configurações 2D: refere-se as medidas

relativas das distâncias e movimento tridimensionais das imagens no espaço.

Considera-se como trabalhos precursores no estudo de imagens 3D, os estudos de

imagens de camadas de nuvens em movimento captadas pelos satélites, Adiv [03][04]. Estes

estudos foram motivados pelo desejo de analisar o movimento 2D. Alguns pesquisadores
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consideram modelos abstratos de movimento 2D, usando polígonos e/ou figuras curvilíneas,

Aggarwal e Duda [07]. O estudo dos eventos que possuem estruturas 3D é de grande interesse na

atualidade, mas a obtenção dos parâmetros e sua forma 3D é bastante complexa.

Considerando o desenvolvimento das contribuições científicas na área; a análise de cenas

dinâmicas pode ser abordada de duas formas:

i) Métodos baseados na posição de imagens captadas de diferentes perspectivas, e

ii) Métodos baseado na técnica do Fluxo Ótico.

1.2.1.- Método baseados na posição de imagens captadas de diferentes perspectivas.

A estimativa da posição de um objeto e o deslocamento do observador s~o questões a

resolver quando se muda de perspectiva. O objetivo é observar os pontos relevantes do objeto

partindo de duas imagens do mesmo objeto. Na atualidade o problema é de grande interesse., por

essa razão existem inúmeras contribuições que buscam resolver o problema.

Roach e Aggarwal [56], estudaram o problema da determinação do movimento, da

estrutura 3D partindo de uma seqüência de imagens 2D. Modelaram matemáticamente o evento

com sistemas de equações não lineares. A solução para este caso específico, consiste em resolver

o conjunto de equações, usando o método dos mínimos quadrados. O sistema desenvolvido é

muito sensível, o que implica grande incidência do ruído. Usaram-se algoritmos iterativos para

resolver numéricamente o sistema de equações impondo condições iniciais.

Tsai e Huang [61], apresentaram um método para estimar os parâmetros do movimento

3D de um corpo plano rígido, considerando duas perspectivas seqüenciais no tempo, ou quadros

de imagem. Consideraram, também, um conjunto de oito parâmetros que podem ser

determinados resolvendo o conjunto de equações lineares. O método proposto requer uma

solução polinomial de sexta ordem de uma variável. Tsai e Huang [62] tiveram a necessidade de

determinar quatro pontos em três posições, entretanto, Tsai e Huang [63][65], mostraram a

estimação 3D do movimento de uma trajetória plana rígida, contudo, os parâmetros são

determinados, únicamente, partindo de quatro pontos correspondentes as imagens. No artigo,

também, realizaram uma outra análise considerando três observações, e provaram que dados

quatro pontos, correspondentes à perspectiva de três observações, a solução é única.

I'
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Fang e Huang [23], estudaram o teorema da singularidade para dar solução ao conjunto

de equações não lineares obtidas em trabalhos anteriores. A análise realizada é orientada para

determinar os parâmetros do movimento 3D, quando se tem um ângulo de rotação pequeno.

Também, apresentaram métodos para resolver o conjunto de equações não lineares aplicando o

Critério de Newton Modificado, e o Método de Levenberg-Marquardt, para resolver o problema

dos mínimos quadrados não lineares.

Yen e Huang [70] estudaram a forma como determinar uma estrutura, e o movimento 3D

de um corpo rígido considerando uma seqüência de três quadros de imagem, e usando linhas

retas. Entretanto, Longuet-Higgins [34] estudou o caso de objetos que possuem superficies

curvas, e mostrou uma técnica baseada no uso de relações de projeção para quatro pontos no

espaço.

Meiri [38], pesquisou a reconstrução do movimento 3D de um objeto, partindo de

imagens. Também, fornece as equações que descrevem a relação entre o número requerido de

pontos observados no objeto, e o número de quadros de imagem. Discute-se a escala, e a

invariância do procedimento.

Deve-se observar, que as propostas matemáticas descritas conduzem, geralmente, a um

sistema de equações complicadas, de difícil solução; além disso, assume-se diversas

considerações e um grande número de pontos.

1.2.2.- Métodos Baseados na Técnica do Fluxo Ótico

Existem diversos formas para interpretar o Campo do Fluxo Ótico. A maioria destas

formas assumem que a informação está contida no campo, e que os modelos que detectam o

movimento são restritos a corpos rígidos. Os trabalhos desenvolvidos têm tomado conta que a

cena é constituída de um objeto em movimento, e que o observador é estacionário. Deve-se

observar que o meio ou fundo é estacionário, ver Bruss e Horn [14], Lawton [32], e Tsai e Huang

[61]. Neumann [47], pondera em seu estudo, cenas com múltiplas objetos em movimento, e

investiga formas ou técnicas para decompor o Fluxo Ótico do conjunto correspondente. Assim,

estes autores introduziram, também, uma metodologia para recuperar a estrutura 3D dos objetos.

I~;': ("" í' '.~'''Id "0' '-._ - lJ .J r
~; Ló;-i 'J l ç o I,;: R I 8 li o T f C A t.
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Fang e Huang [21][22], Nagel [42], Nagel e Neumann [44], mostram um conjunto de

equações não lineares com parâmetros do movimento desconhecidos. As formas propostas para

resolver estas equações são métodos iterativos com soluções numéricas e condições iniciais.

Mostra-se, também, que os resultados podem ser melhorados usando um conjunto de vetores de

fluxo, aumentando o tamanho do campo que contem os vetores. Os pesquisadores assumem que

os objetos se movimentam de maneira independente. De interesse é a obtenção dos resultados

quando se trabalha com uma seqüência de imagens completa.

Longuet-Higgins [34], e Tsai e Huang [64], desenvolveram uma técnica computacional

simples baseada na resolução do sistema de equações lineares. Formularam, também, condições

de singularidade das soluções. Potter [50], reporta as dificuldades devido ao ruído.

Como se pode observar, os algoritmos desenvolvidos são sensíveis ao ruído. Uma das

causas da sensibilidade ao ruído é devido à escolha dos critérios de otimização. Os trabalhos de

Roach e Aggarwal [56] e Bruss e Horn [14] mostram as aproximações mais apropriadas para

tratar o ruído.

Aplica-se o critério dos mínimos quadrados para minimizar a diferença entre os dados

medidos e os valores correspondentes preestabelecidos da estrutura do movimento 3D. A

aplicação do critério conduz a um sistema de equações não lineares. O conjunto de equações

proposto é resolvido usando técnicas numéricas. Dessa forma calculam-se os parâmetros do

movimento e os valores de profundidade. Porém, por causa do ruído, a recuperação da

informação 3D a partir do fluxo de campo é instável.

Em alguns trabalhos se considera que o movimento é de translação pura, o que implica

que todos os valores do fluxo estejam em direção, ou partindo de um ponto no plano de imagem.

A determinação do ponto conhecido como Foco de Expansão. Poucas técnicas são baseadas

nessa observação; ver Marr [36], e Prazdny [54].

Webb e Aggarwal [69] reportaram alguns resultados baseados em imagens reais. Não

obstante permite-se o movimento restringido do sensor, e assume-se que o meio é constituído de
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superfícies orientadas planas. Dessa forma, o algoritmo é baseado na procura do Foco de

Expansão e das distâncias das superfícies das cenas.

Prazdny [53] descreve um método que se fundamenta na decomposição do campo de

velocidades em componentes de translação e rotação. Calcula-se o Foco de Expansão, e o campo

de translação que lhe correspondem, também, calcula-se o erro relativo baseado na componente

rotacional. Dessa maneira, obtêm-se a função erro dos três parâmetros de rotação, além disso é

determinada a resolução minimizando a função. A saber, Jain [30] reporta dificuldades na

aplicação de critérios semelhantes a dados com ruído.

Riegger e Lawton [55] desenvolveram uma técnica simples e robusta para calcular os

parâmetros do movimento em um meio estacionário com descontinuidades significativas na

profundidade. Longuet-Higgins [34], desenvolveram um algoritmo baseado nas diferenças entre

vetores, e as correspondentes descontinuidades no fluxo de campo, orientados a partir do Foco de

Expansão do campo de translação. A proposta é função da precisão dos valores dos vetores do

fluxo perto dos contornos oc1usos.

Segundo a literatura pesquisada, a maioria dos métodos apresentados é baseada na análise

local de objetos que se movimentam independentemente. Enfatizam, também que existe um

único objeto, interpretação rígida, conforme com todos os vetores em um conjunto dado;

entretanto, é assumida uma interpretação correta e os vetores são agrupados em seu conjunto. Por

causa da sua natureza puramente local essa proposta é muito sensível a erros no fluxo de campo.

Segundo Ballard e Brown [08], a Transformação de Hough é um artificio matemático

que pode ser utilizado para obter os parâmetros do movimento partindo do fluxo do campo. A

Transformação de Hough é relativamente insensível ao ruído. Fennema e Thompson [24] fazem

uso da Transformação de Hough em cenas que possuem objetos em movimento. Porém, a técnica

de Hough tem um custo computacional elevado e fina resolução, em outras palavras a técnica

requer muita memória e elevado tempo de computação para calcular os parâmetros espaciais.

Análise detalhada pode ser encontrado em: Adiv [01][02], Ballard e Sabbah [09], Coward et. aI.

[15], Duda e Hard [18], Grimson e Huttenlocher [27], Maitre [35] e Q'Rourke [48].
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Mitiche [39], Nakayama e Loomis [45], Lawton e Rieger [33], Prazdny [52][54], e

Thompson e Barnard [60] utilizam a técnica do Fluxo Ótico com o objetivo de desenvolver

estudos que expliquem o movimento, e estruturas dos objetos no espaço. Também, os trabalhos

de Thompson [59] e Potter [50] mostram estudos fundamentados no Fluxo Ótico, e segmentam

cenas de objetos em movimento. Paquin e Dubois [49] fazem uso do Fluxo Ótico para descrever

as características das camadas do meio.

Em sua pesquisa Adiv [03], mostra uma nova aproximação para interpretar o campo do

Fluxo Ótico. A proposta é baseada em dois níveis de imagens principais. No primeiro nível o

Fluxo Ótico é dividido em segmentos concatenados de vetores de fluxo; aqui cada vetor é ligado

com o movimento rígido de uma superfície plana áspera. Entretanto, no segundo nível os

segmentos são agrupados sob a hipótese de que são para objetos simples em movimento. Adiv

[04] estuda as cenas dinâmicas com o intuito de obter a estrutura, e o movimento 3D partindo do

Fluxo Ótico. Apresenta, também, os problemas que podem acontecer, como é o caso da presença

do ruído no campo do Fluxo Ótico. Mostra-se, ademais, a forma de como se pode estimar os

parâmetros do movimento, e o problema das perturbações do meio quando existem objetos

movendo-se independentemente.

Duncan e Chou [20], expõem um método para a detecção do movimento considerando

uma seqüência de imagens. Demostraram que a intensidade de cada pixel é relacionada com a

segunda derivada temporal de uma função gaussiana. Indica-se, também, que as derivadas

temporais e espaciais, da função, podem ser usadas para calcular a componente do Fluxo Ótico.

Por outro lado, Kearney et. aI. [31], considera que as múltiplas observações de uma cena

podem fornecer informação importante da estrutura, e comportamento dinâmico de um corpo 3D.

No artigo se estuda a importância das diferentes técnicas para estimar o Fluxo Ótico e se enfatiza

que o Fluxo Ótico é função dos gradientes de intensidade da imagem.

Schunck [57], em sua pesquisa, descreve que o Fluxo de Imagem é o campo de

velocidade no plano de imagem causado pelos movimentos aparentes. Demostra também, que

podem ser usados alguns algoritmos para descrever a velocidade do Fluxo de Imagem, e

apresentam resultados experimentais para casos de testes simulados e de imagens reais.

, I
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Segundo Vem e Poggio [68], o campo do movimento de um campo vetorial 2D é a

projeção no plano de imagem do campo de velocidade 3D de uma cena em movimento.

Consideram ao Fluxo Ótico como estimação do movimento do campo no qual pode ser

observado, partindo da variação da primeira ordem dos modelos de intensidade de imagem.

Também estudam as propriedades quantitativas do campo do movimento, as mesmas que podem

ser obtidas partindo do Fluxo Ótico.

1.3.- Percepção do Movimento

Pode-se conceituar o movimento como o estado em que um corpo muda constantemente

de posição em relação a um outro corpo ou ponto de referência. Existem básicamente dois tipos

de movimento: o de translação e o de rotação, Gregory [26]. Os corpos em movimento

representam eventos de diversos tipos, por exemplo, um objeto em movimento pode representar

perigo iminente para um ser vivo sendo sua detecção vital para a sua sobrevivência, o mesmo

objeto em repouso não representa contingência alguma.

A percepção do movimento é um processo fundamental ao homem. A percepção pode ser

executada pelos sentidos, mas fundamentalmente pela visão. Nos órgãos da visão, os olhos,

existem detetores especiais do movimento. Os receptores do movimento são os responsáveis de

indicar ao cérebro a presença dos corpos que se movimentam em nosso entorno.

Com a visão, o homem é capaz de detectar múltiplas características físicas dos corpos

como: a forma, a côr, a textura e o movimento. Essas características são detectadas em primeiro

momento na superfície retiniana. Cada um dos detetores retinianos cumpre com determinadas

funcões, por exemplo os bastonetes são sensíveis aos níveis de cinza. Também, a superfície

retiniana é particionada segundo a sua funcionalidade. Assim, na parte central da retina, área

denominada de FOVEA, se encontra a maior quantidade de cones e bastonetes, enquanto que na

borda acham-se as células orientadas à detecção do movimento.

Pôr outro lado, os extremos do Campo de Visão são percebidos pelas bordas da retina.

Todo evento que se execute nos extremos do Campo de Visão é indicado através do processo

atentivo e que merece ser atendível. Se o observador tem interesse sobre dito evento, girará o
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olho orientando-o em direção ao local onde se está desenvolvendo a cena, com o intuito de captar

mais informação, centrando a FOVEA na cena que lhe atraiu, tentando identificar o objeto.

o assinalamento do movimento pode ser percebido de duas formas, Gregory [26].

Primeiro, quando o olho está estático e o corpo se movimenta no Campo de Visão. Neste caso se

forma uma imagem que percorre toda a superficie retiniana desde o aparecimento até o

desaparecimento no Campo de Visão, e o assinalamento do movimento do corpo é originário das

células que cumprem com aquela função. Segundo, quando o olho está em movimento e o corpo

se desloca frente ao Campo de Visão. Neste caso o olho rastreia o objeto em todo o seu percurso

e a imagem que se forma na superficie retiniana se mantém práticamente estática: O

assinalamento do movimento não provem propriamente do objeto em movimento senão do fundo

com sinais que exploram a retina durante seu percurso. Também, se assinala o movimento com

os receptores-extensores dos músculos oculares. Portanto existem duas formas de percepção do

movimento, uma proveniente da superficie retiniana e outra originaria dos músculos oculares

quando os olhos se movimentam na cavidade ocular. Na detecção do movimento ambos os

processos são cooperativos.

1.4.- Objetivos do trabalho

O principal objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia na

área de processamento de imagens, aplicada especificamente à detecção do movimento usando a

técnica do Fluxo Ótico. Outro objetivo foi o de aplicar alguns critérios que relacionem os

sistemas de visão natural e visão sintética, assim, aplicar os argumentos de Marr - Hildreth Marr

[36], no que se refere à construção de máscaras para executar a convolução no processo de

deteção de bordas. Foi também aplicada a raiz mínima quadrada na estratégia de casamento dos

pixels de Anandan, Barron [11], com o objetivo de encontrar o melhor casamento entre pixels.

Para o melhoramento dos resultados, aplicou-se a técnica de relaxamento de Hom-Schunck [29].

O programa desenvolvido foi aplicado a diversas tipos de eventos registrados através de uma

seqüência de dois quadros de imagens de entrada.

Com os argumentos e com as técnicas propostas, disponde-se de recursos computacionais

adequados é possível obter resultados claros e de boa qualidade na forma de um diagrama

I'
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vetorial de velocidades (diagrama de agulhas) a partir de duas imagens de entrada. Os diagramas

de agulha permitem por inspeção visual detectar o movimento dos objetos da cena.

1.5.- Estrutura do trabalho

O trabalho é constituído de cinco capítulos e dois apêndices.

No Capitulo 1 apresenta-se as justificativas e uma revisão bibliográfica comenta

No Capitulo 2 desenvolve-se a determinação do Fluxo Ótico.

No Capitulo 3 explica-se o desenvolvimento do programa.

No Capitulo 4 apresenta-se os resultados obtidos na execução do programa aplicado a

uma seqüência de duas imagens de entrada. Também, analisa-se os resultados dos ensaios.

O Capitulo 5 contem as conclusões do trabalho e as sugestões para dar-lhe continuidade.

No Apêndice A apresenta-se as características da máquina utilizada no trabalho.

No Apêndice B exibe-se o programa para a detecção do movimento.

1.6.- Conclusões

Através do presente capítulo foi descrito um conjunto de contribuições pertencentes à

área da Percepção Visual de cenas dinâmicas. Foram consideradas duas formas de abordagem do

problema: a seqüência de imagens e o Fluxo Ótico.

No caso dos métodos para detetar o movimento através de seqüência de imagens, foram

descritas as técnicas, e as restrições feitas pelos autores considerando que o mundo é composto

por objetos rígidos que não mudam de forma com o tempo. Mostrou-se também que a

otimização e critérios utilizados conduzem a bons resultados mas ainda persiste o problema do

ruído.

f·I ,.'
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No estudo das contribuições percebeu-se que os modelos matemáticos são um complexo

sistemas de equações integro-diferenciais de dificil resolução. Também se observou o uso de

critérios e métodos matemáticos, como por exemplo o método dos mínimos quadrados do erro

para otimizar resultados.

Em alguns artigos são apresentados estudos onde a solução ao problema de cenas

dinâmicas é baseado no princípio de conservação de distância, opção válida para corpos rígidos.

Nos estudos também se observou a necessidade e/ou hipótese de ter um mínimo de pontos em

imagens consecutivas e que a correspondência entre eles é conhecida. Também se detectou que

existe uma técnica de abordagem que permite ao pesquisador determinar a posição relativa da

perspectiva.

Por outro lado, nas contribuições que desenvolvem a técnica do Fluxo Ótico, usam-se as

Velocidades Óticas com o intuito de resolver os problemas da posição dos objetos e/ou a s

profundidade.

A técnica utilizada para resolver o problema do ruído e da oc1usão é Transformada de

Hough, mas esta técnica é de custo elevado já que requer muita memória e tempo de

computação.

Apresentou-se a percepção do movimento. Mostrou-se que os sistemas de visão natural

tem duas formas de assinalar o movimento. Uma forma com sinais originárias das retinas e uma

outra forma com sinais provenientes dos músculos oculares. Ambas as formas se complementam

na função de detectar o movimento.

Foram também apresentados diversos argumentos da área com o objetivo de entender a

forma de desenvolvimento da técnica do Fluxo Ótico para a detecção do movimento a partir de

uma seqüência de quadros de imagens de entrada. Também foi exposta a forma de detecção do

movimento dos sistemas de visão natural e sobre a importância do movimento na vida real.

, I II
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Levando em consideração o conjunto de argumentos mostrados nesta capítulo, o objetivo

deste trabalho foi o de implementar um algoritmo computacional para detetar o movimento a

partir de uma seqüência de dois quadros de imagens.
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CAPITULO 2

DETERMINAÇÃO DO FLUXO ÓTICO

2.1.- Introdução

o presente capítulo tem como objetivo apresentar alguns conceitos fundamentais para

a determinação do Fluxo Ótico. Os conceitos abordados são o Brilho da Imagem e a

Velocidade Ótica. Também é desenvolvido o equacionamento para a estimativa do Fluxo

Ótico.

Nos eventos que acontecem no espaço 3D existem duas partes bem definidas: o

observador e o objeto. Do relacionamento entre eles surgem três casos: observador estático 

objeto em movimento, observador em movimento - objeto estático e observador e objeto em

movimento. Nos casos citados o movimento é relativo.

O objeto pertence a uma cena de um evento que acontece no espaço 3D do mundo

real. O observador é um sistema ótico que registra as cenas 3D em uma superficie de imagem

denominada plano de imagem. Deve-se notar que o observador pode ser uma câmara, ou

algum outro dispositivo, no qual se registrem as imagens correspondentes às cenas. As

mudanças do brilho nas imagens podem ser usadas para detectar o movimento relativo e/ou

formas dos objetos. De qualquer forma, muita informação pode ser extraída a partir das

imagens que variam no tempo.
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Campo de Velocidade ou Campo de Movimento é definido como sendo a projeção em

perspectiva da velocidade de um objeto do espaço 3D sobre o plano de imagem, Raro [28],

Roro e Schunck[29], Prazdny [54]. Os métodos propostos para estimar o campo de

velocidade, métodos do gradiente e métodos da filtragem espaço-tempo estão centrados nas

mudanças do brilho da imagem. O campo do fluxo que acontece pela mudança do brilho é

referido como Fluxo Ótico ou fluxo de imagem, Raro e Schunck [29], Nagel [42], Vem e

Poggio [68] e Young e Fu [71]. Visto que as velocidades são um conceito meramente

geométrico e já que o Fluxo Ótico é estimado em base nas mudanças do brilho, então o Fluxo

Ótico é igual ao campo de velocidades, Roro [28].

Considerando uma câmara e um objeto em um sistema de coordenadas cartesianas, de

acordo com a figura 2.1, quando o objeto se movimenta dentro do campo de visão da

câmara, ou quando a câmara se movimenta frente a um objeto fixo acontecem mudanças no

brilho da imagem. As mudanças que ocorrerem no brilho da imagem podem ser usadas para

recuperar o movimento relativo, e/ou as forma dos objetos.

z
....'I ::,:j

o'

.'

......... ,,~ ( ~LV Obj~to

" y
"

Figura 2.1.- Observador (câmara) e objeto no espaço 3D.

, I
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Originalmente o Fluxo Ótico foi determinado como a solução de uma equação restrita,

obtida considerado que o brilho da imagem é estacionário em cada uns dos pontos da imagem

, Rom e Schunk. [29].

2.2.- Brilho da Imagem

O brilho é uma palavra chave em processamento de imagens e pode ter dois tipos de

significado. Um deles trata do brilho da imagem e o outro do brilho da cena. Em Rom [28],

se introduz o termo de iluminância como o equivalente do brilho da imagem e o termo

luminância para brilho da cena.

Define-se iluminância como a potência por unidade de área de energia radiante que

incide sobre uma superficie. Ver figura 2.2.

A iluminância é denominado como E, e é definida como:

ilQ

E=ilA Eq.2.1

onde: ilQ é a potência de energia radiante que incide sobre a superficie infinitesimal ilA.

Figura 2.2.- Iluminância: energia por unidade de área que incide sobre uma superficie.



17

A formação de uma imagem na superficie sensível camêra (plano de imagem) é função

direta do brilho. Assim, o brilho em uma imagem é relacionado com o fluxo de energia

emitida pelo conjunto de pontos ou pela superficie do objeto observado. Deve-se observar

que diferentes pontos do objeto possuem diferentes brilhos. Essa diferença de brilho é função

da iluminação e da forma como os objetos refletem a luz. Utiliza-se o termo luminância para

identificar esse fenômeno fisico. A luminância é definida como a potência por unidade de área

emitida dentro do ângulo sólido de uma superficie. Ver figura 2.3.

A luminância é denominada de L, e é definida como:

11? Q

L= L1A L1ro
Eq.2.2

onde: L1 Q é a potência emitida por uma superficie infinitesimal de área L1A dentro de um

ângulo sólido infinitesimal L1ro.

Portanto, brilho da imagem pode ser considerado como a medida da iluminância da

cena sobre o plano de imagem. Tendo a iluminância (brilho da imagem) e a luminância (brilho

da cena) pode-se obter uma equação que as relacione. Para entender esse relacionamento

veja-se a figura 2.4.

Figura 2.3.- Luminância: potência emitida por unidade de área

dentro de um cone de direções que tem unidades de ângulo sólido.

I j I1
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Nfl

Figura 2.4.- Geometria do sistema ótico

A figura 2.4 mostra a projeção em perspectiva, base para obter a expressão do brilho,

ass1nl:

E( x(t), y(t), t) ~ L ( p( p, t), N~(P),Nn(p)) : (~) 2 (P • Z')4 I (P .p)2 Eq. 2.3

onde:

P é o vetor do ponto P à origem do sistema de coordenadas.

E é a iluminância ( brilho da imagem ),

L é a luminância ( brilho da cena ),

p( p, t) é o albedo, o qual descreve a variação espacial da textura da superficie pintada

da cena observada,

t é o tempo,

Nfl(P) é o vetor unitário o qual identifica a fonte de luz (fi),

Nsc(P) é o vetor unitário normal à superficie da cena (se),

D é o diâmetro da lente, e

( P • z c ) 4 é o ângulo a entre o vetor P e o eixo z.
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A luminância pode ser equacionada como:

L( p( p, t ), Nsc (P), Nfl(P) ) = p( p, t ) R( Nsc (P), Nfl(P) )

onde: R( Nsc(P), Nfl(P) ) é a Reflectância.

Eq.2.4

Da Eq. 2.4, tem-se que a luminância é igual ao produto do albedo pela reflectância.

Note-se que as variações da luminância considera as mudanças da orientação da superficie em

função da iluminação da fonte de luz. Ambos os termos estão em função da coordenadas

espaciais 3D do ponto P.

Considerando a geometria do modelo apresentado, o sistema ótico pode ser calibrado.

Nesse caso a irradiância pode ser considerada igual à radiância, assim:

E( x(t), y(t) , t ) = L( p( p, t ), Nsc(P), Nfl(P) ) Eq.2.5

Desse ponto de vista, considerando as grandezas pode-se definir a luminância L como

a potência da energia irradiada pela superficie dos objetos de uma cena encerrada pelo ângulo

sólido nessa direção. Finalmente a iluminância ou brilho da imagem E pode ser definida como

a razão entre a potência recebida por um elemento de imagem e o seu tamanho. Portanto, o

brilho da imagem não é uma propriedade pontual, é a densidade da energia usualmente

expressada em watts/m2, Raro [28].

2.3.- Velocidade Ótica

Considerando que temos um sistema de visão no qual se registrem através de imagens

cenas do mundo 3D. Existe mudança do brilho da imagem quando um objeto que pertence à

cena se move dentro do plano de imagem da câmera. A mudança do brilho da imagem pode

ser utilizada para detectar o movimento e/ou formas dos objetos.

Entende-se como velocidade óticas o conjunto de vetares de velocidade dos pontos

projetados sobre a superficie do sistema de visão. A velocidade ótica é referida também como

I I 1i
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campo do movimento, ou campo de velocidades, Hom [28], Hom e Schunck [29], Nagel

[42], Prazdny [54], Vem e Poggio [68] e Young e Fu [71].

Primeiramente vamos examinar as equações fundamentais. Ver figura 2.5. O modelo

apresentado é um sistema de visão com projeção central. Este modelo geométrico tem sido

aplicado por ser adequado à maioria das câmaras comuns. Por simplicidade e sem perder a

generalidade, o centro de projeção se encontra na origem do sistema de coordenadas

cartesiano, S : ( O, X, Y, Z ), e o plano de imagem é o sistema de coordenadas s : ( o, x, y).

O plano de imagem é centrado no eixo-Z e perpendicular a este, e seus eixos x e y são

paralelos aos eixos X e Y, respectivamente.

Da figura 2.4, tem-se um ponto P no espaço 3D, definido pelo vetor:

P= (X, Y, Z) Eq.2.6

como:

No plano de imagem existe um ponto p, imagem do ponto P, que pode ser definido

p = (x, y, z)

Tz

Z/

Tx,

o

Figura 2.5 Geometria da câmara e movimento aparente.

f é a distância focal e ',' é a derivada.

Eq.2.7

P'
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Como o ponto p é imagem ponto P, então a relação entre ambos os vetores é:

f
p=-PZ Eq.2.8

Portanto, o campo de velocidade, ou seja, projeção do movimento 3D sobre o plano

de imagem, é obtido derivando e executando manipulações algébricas da Eq. 2.8, assim:

f , , 1
P = -[ P -P(P .ZC)-]Z Z Eq.2.9

Em geral, o movimento 3D do ponto P pode ser modelado em função das

componentes de translação e rotação, pelo que:

onde:

é a componente translação, e

é a componente de rotação.

P'=T+WxP

T=(Tx, Ty, Tz)

W=(Wx, Wy, Wz)

Eq.2.1O

Eq.2.11

Eq.2.12

Deve-se observar que ambas as componentes, a de translação e a de rotação são

componentes instantâneas. Também é considerado que o sistema de visão é estacionário e que

o objeto se movimenta no campo de visão.

Substituindo as equações 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, e 2.12 na equação. 2.9, obtem-se as

duas equações escalares que relacionam as componentes p~ e p~ das velocidades óticas do

ponto p no plano de imagem com as componentes do ponto P do espaço 3D, ponto em

movimento, assim:

Eq.2.13

I I I!
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Eq 2.14

2.4.- Fluxo Ótico

Existe mudança do padrão do brilho em uma imagem quando os objetos que

pertencem à cena se movem dentro do campo de visão. Entende-se como Fluxo Ótico como

o movimento aparente do padrão do brilho, mas isso não sempre é válido, Rom [28]. O Fluxo

Ótico, também é referido como Fluxo de Imagem, Prazdny [54] e Schunck [57].

Para esclarecer os conceitos de Fluxo Ótico (Fluxo de Imagem) e velocidade ótica

(campo do movimento) consideremos que o objeto da cena, no espaço 3D é uma esfera

uniforme. A esfera é colocada dentro do campo de visão da câmera e consideremos também

que o espaço da cena tem iluminação constante. Ver figura 2.6.

Fonte de Luz

Sistema

ótico

Rotação

Esfera uniforme

Iluminação

constante

Figura 2.6.- Esfera girando sobre seu eixo e sem translação,

e fonte de luz estática.

Na montagem apresentada na figura 2.6, se observa que existe variação espacial do

brilho já que o objeto da cena é curvo. Note-se que se forma uma sombra mas esta não se
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movimenta na superficie, portanto as imagens captadas pelo sistema de visão não mudam no

tempo. No evento o campo de velocidade é diferente de zero, enquanto que o Fluxo Ótico é

zero. O acontecido no evento é devido as condições da montagem onde a iluminação é

constante e o objeto, a esfera uniforme, só tem movimento de rotação e não de translação.

Em outro caso, ilustrado na figura 2.7, a sombra que se forma na superficie da esfera

uniforme se desloca, portanto na superficie do sistema de visão se formam diferentes imagens

em diferentes instantes de tempo. Neste caso o campo de velocidade é zero e o Fluxo Ótico é

diferente de zero. O acontecido é devido a que a fonte de luz é a que se desloca, se bem que a

esfera uniforme permanece estática, o que da como conseqüência a formação de diferentes

Imagens.

estática

Esfera uniforme

Iluminaçãoótico

Sistema

Posição final

Fonte de luz ....}fib tf
deslocando-se ...

fJ'

Posição inicial ti

constante

Figura 2.7.- Esfera uniforme estática, e fonte de luz se transladando.

Como se pode observar em certas condições de montagem o campo de velocidade e o

Fluxo Ótico são iguais. Existem, na realidade outros casos para explicar este fenômeno como

a ocorrência de imagens diferentes e sombras.

I I I'
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Portanto, note-se que só o Fluxo Ótico é acessível e que não é muito diferente ao

campo de velocidade, exceto em condições especiais. De qualquer forma, essa diferença

permite estimar o movimento relativo através das mudanças do brilho da imagem.

De qualquer forma no movimento aparente do padrão do não é trivial detectar ou

relacionar os pixel que se correspondem entre ambas as imagens.

Da figura 2.8, tem-se um ponto P que pertence à primeira imagem; o brilho daquele

ponto é E no instante t. Seja P' o ponto que lhe corresponde na segunda imagem no tempo t

+ ot. Existiu mudança do brilho nesse intervalo de tempo. A forma como o brilho varia não é

previsivel. Tipicamente existem pontos próximos a P que possuem o mesmo brilho.

Consideremos que a mudança do brilho não tem descontinuidades, ou seja que varia de forma

contínua na parte da imagem de interesse e que o ponto P se situa no contorno C. No tempo t

+ 8 t existiria um contorno C' semelhante e um ponto P'. Mas, a incógnita é qual é a

correspondência entre o ponto P do contorno C com o ponto P' do contorno C'. Essa relação

é dificel de se estabelecer já que ambos os contornos não possuem a mesma forma. Note-se

que o Fluxo Ótico não é determinado só pela informação local da mudança da imagem.

~c

a) Imagem no tempo t. b) Imagem no tempo t + 15 t

Figura 2.8.- Relação entre pixel P que se situa no contorno C e
o pixel P' que se situa no contorno C', de dificilsolução

2.5.- Estimativa do Fluxo Ótico

Considerando-se que o observador é um sistema de visão artificial, por exemplo, uma

câmara comum, e o objeto pertence à cena do mundo real. Na superficie de imagem do

GE.BVIÇO ',)l:': fjl"'~.!fJ1f!t,,;/1i I
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sistema de visão se registra uma imagem correspondente ao evento que ocorreu no mundo

real.

Suponhamos que se tem uma imagem qualquer. Na imagem vamos considerar uma

pequena superficie, ou região, com brilho uniforme. De fato nessa pequena área pode-se obter

um modelo vetorial e registrar as mudanças do brilho da imagem, a que corresponde ao

evento observado, Ben-Tzvi et. alo [12], Ben-Tzvi e Sandler [13], DeI Bimbo et. alo [16], DeI

Bimbo et. alo [17], Horn [28], Horn e Schunck [29], Marr [36], Nesi et.al. [46] e Prazdny

[54].

Seja E( x, y, t ) a iluminância do ponto ( x, y ) no instante t em um segmento de

imagem. Se u( x, y ), e v( x, y ), são as componentes das velocidades óticas, com

componentes x e y do vetor do Fluxo Ótico nesse ponto, então espera-se que E seja igual no

tempo t + Ô t, quando ô t ~ O, no ponto ( x + &, y + ~). Deste modo, tem-se:

ôx = u ôt

ôy = v ôt

pelo que:

E(x + uôt, y + vôt, t + ôt) = E( x, y, t)

onde: ôt é um pequeno intervalo de tempo.

Eq.2.15

Eq.2.16

Eq.2.17

Para determinar u e v, não basta a restrição anterior, também temos que considerar

que as velocidades óticas não são descontinuas.

Se o brilho da imagem varia suavemente em relação a x, y e t, então a Eq. 2.17, pode

ser expandida. Aplicando a série de Taylor, obtendo-se:

ô ô ô

E( x, y, t) + ôx ôx E + ôy ôy E + ôt ôt E + 8 = E( x, y, t) Eq.2.18

I I II
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onde 8 contem os termos de mais alto ordem em o X, o y e 01.

SuprimindoE( x, y, t ), e dividindopor o t na Eq. 2.13, tem-se:

ox 8 oy 8 8
- -E+ --E+ -E+F(8)=0
ot 8x ot 8y 8t

No limite, quando ot -t O,tem-se:

8 dx 8 dy 8-E- + -E- + -E=O
8x dt 8y dt at

Eq.2.19

Eq.2.20

A Eq. 2.20, é a expressão da equação onde o brilho da imagem é considerado

estacionário com relação ao t, o qual é justo a expansão da equação:

d

dt E= O

Conforme Eq. 2.20 e Eq. 2.21, pode-se escrever que:

d a dx a dy a
-E= -E- + -E- + -E=O
dt ax dt a y dt at

Eq.2.21

Eq.2.22

Fazendo:

dx
-=u Eq.2.23

dt
dy

Eq.2.24
-=v

dt
a
-E=Ex

Eq.2.25ax
a

-E=Ey
Eq.2.26

ay
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8t E=Et

Da Eq. 2.23, Eq. 2.24, .., Eq. 2.27 na Eq. 2.22, tem-se:

Exu + Eyv + Et = O

Eq.2.27

Eq.2.28

27

onde u e v representam as componentes do vetor de velocidade local V ao longo de x e y,

respectivamente. Ex, Ey, e Et são as derivadas respectivas e são determinadas a partir da

Imagem.

A Eq. 2.28, é conhecida como "Equação Restrita do Fluxo Ótico" ( Optical Flow

Constraint Equation - OFCE ), visto que é expressa sobre as restrição das componentes de u

e v do Fluxo Ótico. As soluções da equação são referidas como Fluxo Ótico, e representa

somente uma aproximação do campo de velocidade p'.

A figura 2.9, ilustra a restrição do fluxo de velocidade local, resolvida pela Eq. 2.28.

Os valores de (u, v), que satisfazem a equação do Fluxo Ótico Restrito, caem na linha reta do

Espaço de Velocidade. Todo o que se faz é identificar a Linha Restrita.

A Eq. 2.28, pode ser rescrita como:

( Ex, Ey ) • ( u, v) = - Et Eq.2.29

A Eq. 2.28, isolada, não fornece de forma total as componentes do Fluxo Ótico, Horn

e Schunck [29]. De qualquer forma, a equação pode ser usada diretamente só para determinar

a componente paralela do Fluxo Ótico através da gradiente do brilho da imagem V E, Ben

Tzvi et. alo [12]. Assim:

Et VEV=-----
"VEII "VEII

Eq.2.30

1i



28

onde: II~~I é o vetor unitário, identifica a direção de VE se VE"* O , e dE/dt = O.

v

Linha Restrita

....ff

............. ( Ex, Ey )
.,'

u

Figura 2.9.- Espaço de Velocidade (u, v). llustra-se

restrição da velocidade do fluxo local expressada

pela Eq. 2.28.

Por outro lado, a componente do movimento na direção da gradiente do brilho

(Ex, Eyl, é dada pela relação Et / ( E; +E~ )1/2. A componente do Fluxo Ótico sobre os

ângulos retos a esta direção não pode ser determinada, ou seja ao longo dos contornos que

possuem o mesmo brilho. Isso é uma desvantagem, conhecida como "problema de abertura"

(problema, também, presente na visão humana ). Este problema é relacionado à

impossibilidade de recuperar informação univocamente na direção do movimento, quando é

observado um objeto através de uma abertura que é menor que o tamanho do objeto. O

problema de abertura é ilustrado na figura 2.10.

Pode-se observar na figura 2.10, que se temos modelos e/ou objetos de uma cena

determinada, os elementos de referência não são suficientes para ver a componente

transversal do movimento. Também, é possível perceber e estimar a componente da

velocidade aparente segunda Eq. 2.30.

Visto que o Fluxo Ótico é considerado como a equação de uma linha restrita, no

Espaço de Velocidade; isso implica que a Eq. 2.28 pode ter inúmeras soluções. Observe-se,
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também, que onde é possível definir no mínimo duas linhas restritas diferentes, o problema de

abertura não aparece. Ver figura 2.11.

Figura 2.10.- Visualização do problema de abertura

No processo de estimar o Fluxo Ótico, surgem interrupções na velocidade local,

devido as descontinuidades do brilho da imagem. Estes problemas são causados pelo ruído,

pelas oclusões entre objetos em movimento, pelas formas dos modelos, e/ou pelas altas

velocidades.

v

u

Figura 2.11 O problema de abertura associado à linha restrita

no Espaço de Velocidade.
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2.6.- Conclusões

Neste capítulo foi mostrado o conceito de velocidade ótica que alguns autores

denominam de campo de velocidade, campo de movimento ou também de campo de

deslocamento. De qualquer forma, são termos equivalentes, já que tratam de explicar o

mesmo fenômeno. Também, foi apresentado o equacionamento do Fluxo Ótico Restrito.

Demostrou-se que as velocidades óticas são referidas como o conjunto de vetores

que se formam na superficie do sistema de visão, correspondente em seu conjunto ao

movimento do objeto da cena quando existe mudança de posição e/ou rotação. Aqui são

representadas as velocidades óticas como as componentes do espaço de velocidade, mas,

como é de esperar estas velocidades estão em função das componente x e y do plano de

Imagem.

No equacionamento do campo pode-se observar um problema que é a profundidade Z.

Esta variável converte o sistema de equações em não lineares. Argumenta-se que para obter

um sistema razoável de equações são necessários pelo menos cinco pontos de trabalho.

Temos duas equações e como se precisam de cinco pontos, o sistema aumenta a dez, ficando

a solução mais complexa. Como se pode notar cada ponto adicionado aumenta em dois o

número de equações. Rigorosamente, a solução é muito dificil se temos em conta que cada

uma das equações do sistema é função de Z.

De qualquer forma, se tem um sistema de equações não lineares, e a sua solução

numérica é possível só com condições iniciais, e fazendo uma boa aproximação usando a

técnica de agrupamento. Aqui, se deve anotar que este sistema, sem esses condições é

instável.

Fazer uma boa aproximação não é muito prático. A maioria das contribuições, no

campo, tem feito esforços desenvolvendo estratégias para obter uma boa solução. Outros

estudos tratam de eliminar o fator Z, o pelo menos que seus efeitos sejam não perceptíveis.

Existem outros fatores que devem ser tomados em consideração na formulação, como por

exemplo: princípios de visão, integração espacial/temporal.

RI~L!OTECA l
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CAPITULO 3

PROGRAMA PARA A DETERMINAÇÃO DO FLUXO ÓTICO

3.1.- Introdução

Neste capítulo descrevemos o programa desenvolvido para a determinação do Fluxo

Ótico através da análise de duas imagens de entrada seqüenciais no tempo. Cada um dos

quadros de imagem representa uma cena que ocorreu no espaço 3D. O objetivo do programa

é detectar o movimento dos objetos na cena.

Quando o programa é executado, computa as velocidades óticas mediante a análise da

intensidade e fornece como saida um diagrama vetorial que mostra a direção da velocidade

em diferentes pontos da imagem.

Os processos do programa podem ser agrupados em quatro partes: inicialização, pre

processamento, estimativa do campo de velocidades e finalização.

Na parte de inicialização geram-se as condições iniciais para executar o resto do

programa. No pré-processamento das imagens executa-se a detecção de bordas utilizando o

método de diferença de gaussianos aplicando máscaras geradas com o critério de Marr

Hildreth, Marr [36]. Neste processo utiliza-se a convolução discreta. Os dados resultantes

deste pré-processamento são base para o cálculo do Fluxo Ótico.
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Para estimar o campo de velocidades devemos obter os vetores velocidade dos objetos

em movimento na cena, esses vetores são obtidos verificando-se a mudança de brilho dos

pixels correspondentes de acordo com a estratégia de Anandan, Barron [10]. Para este

processo são utilizadas duas imagens seqüenciais no tempo. O processo começa encontrando

o melhor casamento de brilho entre um pixel da primeira imagem, pixel de referência, com os

pixels na vizinhança do pixel de mesmas coordenadas na segunda imagem, incluindo o

próprio. Para determinação da vizinhança considera-se uma máscara 3x3 centrada no pixel de

referência. O melhor casamento é obtido encontrando a mínima diferença de brilho entre os

pixels das duas imagens aplicando o critério da raiz mínima quadrada. Os cálculos são para

todos os pixels da imagem. Na parte final de cada cálculo registra-se o deslocamento do pixel

da máscara. Neste ponto do processo é possível ter uma indicação grosseira se ocorreu

movimento e qual a tendência de sua direção. Caso haja diferença de brilho entre os pixels

das duas imagens detecta-se que ocorreu movimento, e se o pixel de melhor casamento na

segunda imagem não for o de mesmas coordenadas do da primeira imagem pode-se ter uma

idéia da direção do movimento em valores discretos de 45°: 45°, 90°, 135°, 180°,225°,270°,

315°. O passo seguinte consiste em determinar com maior precisão a direção e o valor da

velocidade considerando a superficie de diferenças de brilho entre as duas imagens, em tomo

do pixel de melhor casamento e aplicando as derivadas numéricas para determinar os

máximos e mínimos dessa superficie. Utilizando as derivadas numéricas tem-se uma indicação

do valor da velocidade pela rapidez da mudança do brilho e o ângulo que indica a direção do

movimento é estimado de forma contínua com valores reais. As derivadas numéricas são

calculadas aplicando o operador de "beaudef'; estes operadores são definidos como um

arranjo matricial de multiplicadores e são aplicados a imagens que representam cenas de

objetos com movimento de rotação e translação, Beaudet [11]. No final desta fase executa-se

a relaxação das velocidades resultantes com o objetivo de estimar uma média das velocidades

calculadas.

Na finalização são gravados os dados resultantes do cálculo da velocidade em um

arquivo de saída, a partir do qual é gerado o diagrama vetorial que mostra a existência ou não

do movimento no evento analisado.

i I II
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o programa foi implementado utilizando a linguagem C Padrão ANSII. O programa é

estruturado em 12 fases, de acordo com figura 3. 1. Ao término de cada fase imprime-se na

tela mensagens, outorgando dessa forma segurança na execução do programa.

3.2.- Processos

Nesta seção será descrita a função de cada um dos processos.

3.2.1.- Fases de Inicialização

As fases consideradas nesta parte são as fases 01 a 08. São fases nas quais se geram as

condições iniciais de trabalho. O objetivo destas fases é inicializar as variáveis, ponteiros,

verificar argumentos, inicializar operadores, gerar máscaras, ler e registrar os quadros de

imagens de entrada.

A Fase 01 imprime a mensagem de início da execução do programa. Ver figura 3.2.

A Fase 02 tem como objetivo verificar os argumentos da linha de comando. Ver figura

3.3. A função primeiramente verifica o número apropriado dos argumentos coletados através

da Linha de Comando. Se os argumentos estão fora da faixa requerida pelo programa, então a

execução da função termina. O número mínimo de argumentos obrigatório é 7, ( 0-6 ), e são:

a) nome do programa executável,

b) caminho onde se encontram os dados de entrada,

c) caminho onde se registraram os dados de saída,

d) nome dos arquivos - imagens sem extensão,

e) opção obrigatória dos quadros de imagens,

f) número, extensão, da primeira imagem, e

g) número, extensão, da segunda imagem.

Logo que os argumentos da Linha de Comando são verificados, a função executa um

laço para registrar os dados atribuindo-os as variáveis respectivas. Deve-se observar que se os

quadros de imagens não são sucessivos, a execução do programa é terminada. Executa-se,

também, um laço para atribuir por omissão as condições iniciais de trabalho.



Fase 01: Imprimir mensagem Início de execução do programa

Fase 02: Verificar argumentos da Linha de Comando

Fase 03: Verificar informação obtida através da Linha de Comando

Fase 04: Manipular dados / arquivos

Fase 05: Inicializar ponteiros - máscaras operadores

Fase 06: Calcular valor do arranjo

Fase 07: Gerar endereços para manipular dados e cálculos

Fase 08: Ler e registrar dados

Fase 09: Encontrar Diferença Gaussiana

Fase 10: Estimar Fluxo Otico

Fase 11: Registrar resultados no arquivo de saída

Fase 12: Imprimir mensagem de fim de execução do programa

Figura 3.1.- Diagrama de fluxo do programa principal.

34
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Imprimir mensagem
início da execução

do programa

Retomar ao

Programa Principal

Figura 3.2.- Diagrama de fluxo da Fase 01
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Registrar
nomes das imagens

Atribuir condições
Iniciais preliminares

36

Registrar
argumentos

Retomar ao

programa principal

Imprimir
erro

Imprimir forma de
usar Linha de

Comando

Figura 3.3.- Diagrama de fluxo resumido da Fase 02
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Podem ser utilizadas duas opções não obrigatórias na linha de comando, sempre que

se cumpram as condições de uso. A verificação das opções é realizada através de um laço

encadeado. O total dos argumentos da linha de comando são 12.

Este processo utiliza duas funções de complemento: uma que imprime o tipo de erro

que acontece na execução do programa e uma outra que informa ao usuário a forma correta

de escrever na linha de comando.

A Fase 03 tem como finalidade verificar dados/informação introduzidos através da

Linha de Comando e calcular o valor do divisor entre a diferença dos valores da extensão dos

arquivos - imagens. Ver figura 3.4.

o processo da fase 04 tem como objetivo produzir o arquivo de saída no qual se

registram os dados resultantes do cálculo do Fluxo Ótico. Também a finalidade desta fase é

determinar o nome completo dos arquivos de trabalho. Ver figura 3.5.

A Fase 05 tem por finalidade inicializaros ponteiros com "NULL", as máscaras para

o cálculo da convolução discreta e os operadores Beaudet para o cálculo das derivadas

numéricas. Ver figura 3.6

A inicialização das máscaras está relacionada com a fase 09, na qual se determinam as

bordas por diferença de gaussianos. Esta parte está descrita junto com a fase 09.

Por outro lado, na parte que corresponde a inicializar os operadores Beaudet, foram

inicializados operadores 3x3, segundo Beaudet [11]. Ver figura 3.7. O intuito deste tipo de

operador é executar as derivadas numéricas de primeiro e de segunda ordem e as derivadas

parCléllS.

o processo da Fase 06 tem finalidade calcular o valor do arranjo em função do

número de linhas e colunas das imagens. A informação do tamanho da imagem é obtida

através da Linha de Comando ou no cabeçalho da própria imagem. O valor calculado é o



Calcular
divisor

Retomar ao

programa principal

Imprimir
erro

Imprimir forma de
usar Linha de

Comando
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Figura 3.4.- Diagrama de fluxo do processo da FASE 03
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Gerar arquivo
de saída

Produzir nome

completo arquivos

Retomar ao

programa principal

Figura 3.5.- Diagrama de fluxo do processo da FASE 04
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lnicializar

ponteiros
NULL

Gerar
máscara 1

Gerar
máscara 2

Inicializar

operadores
Beaudet

Retomar ao

programa principal

Figura 3.6.- Diagrama de fluxo do processo da Fase 05
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a) Para calcular as primeiras derivadas parciais em relação a x e a transposta para y

1

3

1 11

-2

-2-2

1

11

b) Para calcular as segundas derivadas parciais em relação a x e a transposta para y

1

4

1 O-1

O

OO

-1

O1

c) Para calcular a segunda derivada parcial em relação a x y.

Figura 3.7.- Operador Beaudet 3x3 para o cálculo das
derivadas numéricas.
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valor da resolução o qual se aplica para o arranjo de dados e atribuições e/ou alocação

dinâmica de memória. Ver figura 3.8.

A Fase 07 tem por objetivo criar os endereços para manipular dados e cálculos. Estes

endereços são atribuídos aos ponteiros respectivos, criados no programa principal. Ver figura

3.9. Os ponteiros com os endereços atribuídos são aplicados para apontar dados, calcular o

valor da resolução, valor do numero de linhas - colunas, reservar memória de forma dinâmica.

A finalidade da Fase 08 é ler os dados contidos nos quadros de imagens de entrada e

registra-Ios em um arranjo de dados. A leitura das imagens é seqüencial, ou seja, primeiro é

lida a imagem 1 e após a imagem 2. Ver figura 3.10.

3.2.2.- Fase de Pré-processamento

A Fase 09 tem como objetivo determinar as bordas das imagens utilizando a diferença

de dois gaussianos (DOG). O dados resultantes desta operação são base para o cálculo do

Fluxo Ótico . Ver figura 3.11.

Na literatura especializada podem-se encontrar diversos formas para detectar bordas

como por exemplo: método do gradiente, método de encaixamento por áreas e/ou métodos

que usam gabaritos de casamento. Todos esses métodos executam a primeira derivada. As

bordas que se obtém utilizando métodos com a primeira derivada não são satisfatórias quando

os objetos que pertencem à cena tem bordas com características de brilho tipo rampa. Este

tipo de bordas são típicas quando se tem superficies com declive iluminadas com fontes de luz

comuns.

No presente trabalho utiliza-se o método da segunda derivada com objetivo de

eliminar essa desvantagem. Observe-se que um sinal tipo rampa ao ser derivada passa a ser

um degrau e ao ser executada a segunda derivada passa a ser um sinal com um impulso

positivo no início da borda e um impulso negativo no final da borda. Ver figura 3.12. Para o

caso a detecção de borda pode ser realizada de duas maneiras, uma forma é aplicando um

detetor de cruzamento por zero e uma outra forma executando o Laplaciano do Gaussiano.
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Procurar número de
Linhas - Colunas

cabeçalho imagens

Verificar tamanho

imagens

Calcular valor

resolução

Retomar ao

programa principal

Figura 3.8.- Diagrama de fluxo resumido do processo da Fase 06.
LC: Linha de Comando.
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Gerar endereços para
manipular dados

Gerar endereços para
manipular cálculos

Retomar ao

programa principal

Figura 3.9.- Diagrama de fluxo reduzido do processo da FASE 07
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Ler - Registrar
imagem 1

Ler - Registrar
imagem 2

Retomar ao

programa principal

Figura 3.10.- Diagrama de fluxo reduzido do processo da FASE 08
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Calcular - DOG

primeira imagem

Calcular - DOG

segunda imagem

Retomar ao

programa principal

Figura 3.11.- Diagrama de fluxo simples do processo da FASE 09.
DOG: Diferença de Gaussianos
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a) Borda tipo rampa

b) Aplicando a primeira e segunda derivada

Figura 3.12.- Mudança do tipo de sinal ao aplicar as derivadas de forma
suceSSIva.
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Marr [36], sugere a proposta conhecida como de Marr - Hildreth, que consiste em

aplicar o Laplaciano do Gaussiano. Argumenta-se que este método representa fielmente o

sistema de visão humana.

A definição do Laplaciano do Gaussiano é:

Eq.3.1

onde:

o método consiste em aplicar quatro máscaras, isso sugere o uso de diferentes valores

de a. Assim, existiriam máscaras grandes e pequenas. As bordas de valores elevados são

detectadas por todas as máscaras e os detalhes pelas máscaras pequenas.

As máscaras podem ser maiores do que 25x25 , mas isso gera um custo

computacional elevado. A solução do problema é usar a DOG e máscaras pequenas. A DOG

é definida como:

2 2

DOG( a],a 2) = ~Ul exp[ - t;;r] - ~ exp[ - t;y] Eq.3.2

A relação entre sigmas é dada segundo o critério de Marr-Hildreth, Marr [36], assim:

Eq.3.3

É de interesse usar máscaras pequenas já que esse tipo de máscaras detectam tanto as

bordas de valores elevados como as pequenas. Uma outra razão é que foi usada a convolução

discreta.

3.2.2.1.- Determinação das Máscaras
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As máscaras a gerar são máscaras lD. Na sua geração levou-se em consideração o

critério de Marr-Hildreth, Marr [36]. A implementação das máscaras foi realizada através de

uma série de tentativas, testou-se diversos valores de cri mantendo a relação cr1fcrl próxima a

1.6. As máscaras foram implementadas considerando-se uma situação de compromisso,

considerou-se cri = 2.5 como valor de projeto. Também por compromisso de projeto

considerou-se a relação dos sigmas igual a 1.5, através da qual se obteve cr2 = 3.75.

o tamanho da máscara foi calculado considerando as relações:

onde, i = 1,2., e

- k/2 <x < k/2

Eq.3A

Eq.3.5

Utilizando o operador de molde converte-se esse número real em inteiro e contando a

passagem por zero tem-se que a máscara 1 possui 7 elementos e a máscara dois 9 elementos.

A relação utilizada para calcular os valores das máscaras é:

Eq.3.6

Para obter os valores da máscara 1 se trabalho com cri = 2.5 e -3 < x < 3, e para a máscara

dois com cr2 = 3.75, -4 < x < 4. Os valores obtidos mostram-se na figura 3.13.

3.2.2.2.- Operação Convolução e a DOG

Executa-se a convolução discreta a qual consiste em convolucionar uma imagem

flx,y), de tamanho LxC com uma máscara fm(x,y), de tamanho MxN para produzir uma

imagem convolucionada, Gonzalez e Woods [25] e Pratt [51], assim:

1 M-IN-l

fm(x,y) * j;(x,y) = MN L L fm(m, n)j;(x - m,y - n)m=0 n=0

Eq.3.7

I I II



mscr[ O] = 0.077674
mscr[ 1 ] = 0.115877
mscr[ 2] = 0.147308
mscr[ 3] = 0.159577
mscr[ 4 ] = 0.147308
mscr[ 5 ] = 0.115877
mscr[ 6 ] = 0.077674

total valores -+ 7

soma valores -+ 0.841295

a) Máscara 1

mscr[ O] = 0.059323
mscr[ 1 ] = 0.078941
mscr[ 2] = 0.096814
mscr[ 3] = 0.109425
mscr[ 4 ] = 0.113984
mscr[ 5 ] = 0.109425
mscr[ 6 ] = 0.096814
mscr[ 7 ] = 0.078941
mscr[ 8 ] = 0.059323

total valores -+ 9

soma valores -+ 0.802989

b) Máscara 2

Figura 3.13.- Valores das máscaras 1 e 2
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No trabalho realizou-se a convolução 2D utilizando mascaras lD. Cada pixel da

imagem é convolucionado com cada uma das máscaras. Ver figura 3.14. No processo

primeiramente se executa a convolução discreta usando a máscara 1, os dados resultantes

desses cálculos são registrados de forma adequada. Logo é executada novamente a

convolução aplicando a máscara 2, de forma semelhante os dados são registrados. Após de

ter ambos conjuntos de dados covolucionados estima-se a diferença dos valores utilizando a

equação 3.2. Produzem-se dessa forma o conjunto de dados base para o estimar o Fluxo

Ótico.

3.2.3.- Fase da Estimativa do Fluxo Ótico

A finalidade da Fase 10 é estimar o Fluxo Ótico. Ver figura 3.15. A função que tem

por objetivo estimar o fluxo de velocidades é ilustrado na figura 3.16.

3.2.3.1.- Determinação do melhor casamento entre pixels.

O objetivo desta operação é estimar o melhor casamento de brilho entre os pixels dos

dois quadros de imagem. O pixel da imagem 1 é o pixel de referência entretanto o pixel da

imagem dois é o pixel centrado em uma vizinhança. A operação é ilustrada na figura 3. 17.

Compara-se cada pixel da primeira imagem com os pixels na vizinhança do pixel de mesmas

coordenadas na segunda imagem. Para encontrar o melhor acoplamento utiliza-se o critério

da raiz mínima quadrada considerando-se a média dos brilhos no entorno do pixel. O valor

retomado do cálculo é registrado e passado por um limiar que garanta a minimização. Logo

são gravadas as coordenadas que indicam o deslocamento onde se encontra o melhor

acoplamento. Ao término do processo de casamento esta função retoma endereços, os quais

são utilizados pela função que determina o fluxo ótico. Os endereços permitem acessar o

valor de deslocamento das coordenadas da máscara onde se encontra o valor minimizado. O

valor registrado é somado as coordenadas dos quadros de imagens nos cálculos das derivadas

numéricas . Este processo está incluído na rotina que determina o melhor acoplamento como

se ilustra na figura 3 .18.

3.2.3.2.- Operação Cálculo da Raiz Mínima Quadrada

Na figura 3.19, mostra-se o diagrama de fluxo da função que calcula o valor da raiz

mínima quadrada. Deve-se fazer notar que em imagens de tamanho MxN o valor mínimo

I I I'
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Executar convolução 2D utilizando máscara lD

Imagem a convolucionar
Varrida segundo número

de linhas colunas

*

Máscara

•• Imagem
Convolucionada

Figura 3.14.- Operação convolução. Cada pixel da imagem é convolucionado com a
máscara e o resultado é armazenado.



Gerar endereço
para reservar

memória

Reservar memória

para o campo
vetorial

Calcular

campo do fluxo

Liberar memória

campo paramétrico

Liberar memória

campo vetorial

Retomar ao

programa principal

Figura 3.15.- Diagrama de fluxo reduzido do processo da Fase 10
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Reserva memória parâmetros

Calcular melhor acoplamen.

Calcular Velocidades

Libera ponteiros

Estimar Atenuação

Retomo à Fase 10

Figura 3.16.- Diagrama de fluxo da função calcular fluxo. Onde
CNL é controle número de linhas, CNC é controle número colu
nas, NL é no número de linhas, CC é o número de colunas.
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Pixel Pixel

Imagem 1

Imagem 2

.1 li~ ."'" ., ,
(x,y)

I --I (x,y)
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Figura 3.17.- Diagrama em blocos da procura do melhor acoplamento.
Onde rmq: raiz mínima quadrada.



Calcular área rum

Atribuir valor limite nnq

Calcular valor coordenadas

Calcular nnq

Estimar valor deslocamento

Passar valor nnq por limiar

Calcular variação da nnq

Registrar desloca. resulta.

Retomar à função que
calcula o fluxo

Figura 3.18.- Diagrama de fluxo reduzido da função que estima o melhor
casamento entre os pixels. Onde: CNL é controle número de linhas, CNC
é controle número colunas, NL é no número de linhas, CC é o número de

colunas, e nnq é a raiz mínima quadrada.
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Pixell Pixel2

I~~I• •Ir••• 1•
I

I

Coordenadas

Pixel (x,y) mais

(x,y)

deslocamento

máscara anteriorVarrido 7x7
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Figura 3.19.- Diagrama em blocos da operação de estimar o valor da raiz mínima quadrada.
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quadrado, entre duas imagens pode ser expressada como a raiz mínima quadrada do valor

médio sobre o arranjo MxN, Gonzalez e Woods [25], assim:

{ M-IN-l } 1/2s= JN ~~[/I(X'Y)- f2(X,y)r
Eq.3.8

onde IIrepresenta a imagem 1 efi à imagem 2. No trabalho se executa o cálculo tendo o pixel

da primeira imagem como referência e o pixel da segunda imagem com uma vizinhança que

varre uma área 7x7. A área 7x7 foi determinada em função da mascara utilizada na

determinação das bordas. Ver figura 3.20.

3.2.3.3.- Determinação das Velocidades

Na figura 3.21, mostra-se o diagrama em blocos reduzido do processo que calcula o

fluxo de velocidades. Para calcular o fluxo de velocidades primeiramente são calculadas as

derivadas numéricas aplicando os operadores de "beaudef', Beaudet [11]. O operador é um

arranjo matricial de multiplicadores de imagens que é representado como [Oij]; com este

arranjo executa-se a operação, LOj}Aj}, onde [Aij] é um arranjo matricial especificado pela
j}

superficie centrada no pixel de melhor casamento. O arranjo matricial Aij representa a

superficie 3x3, cujos valores são preenchidos estimando a raiz mínima quadrada da melhor

aproximação entre os pixels correspondentes entre ambas as imagens.

Os operadores derivativos são identificados com os subscritos como Dx e Dy para a

derivada parcial de primeira ordem em relação a x e y; Dxx e Dyy para a derivada parcial de

segunda ordem em relação a x e y e Dxy para a derivada parcial de segunda ordem em relação

a xy, respectivamente (Ver figura 3.7).

Executada a operação entre ambos os arranjos obtém-se as curvaturas do gradiente

direcional. Estes dados são utilizados para extrair os "picos" através das curvaturas principais.

Calculadas as derivadas numéricas e segundo Barron et. aI. [10] e Beaudet [11], etima-se as

curvaturas mínimas e máximas ao longo de ( Ernin, Ernax),assim:

j I I i. II



Atribuir valores pixels - colunas

Atribuir valores pixels - linha

Calcular valores MIe M2

Calcular valor B

Calcular A = Ml * M2 pow(B, n)

Calcular raiz quadrada de AfD2

Retomar à função que calcula
casamento

Figura 3.20.- Diagrama de fluxo da função que calcula a raiz mínima quadrada
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Calcular área

Atribuir endereço

Estimar valores varrendo área

Atribuir valores

Verificar valores dos pixels

Calcular derivadas

Calcular curvatura

Calcular ângulo

Retomar à função calcular fluxo

Figura 3.21.- Diagrama de fluxo reduzido
do processo para determinar as velocidades.
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Eq.3.9

Eq.31O

Onde o radical representa a excentricidade da curvatura na direção da gradiente. Se o

radical é negativo então faze-se Rmm e Rmax iguais a zero.

O cálculo do ângulo é realizado utilizando o valor de Rmm referido ao eixo x positivo,

ass1nl:

Eq.3.11

A rotação do vetor com coordenadas x, y é executado ao longo de Ex, pelo que:

x = Dx cos(S) + Dy sen(S)

y= -Dx sen(S) + Dy cos(S)

Eq.3.12

Eq.3.13

Finalmente determinam-se os valores das velocidades resultantes em uma vizinhancá

do pixel de referência, se Rmm e Rmax forem diferentes de zero:

X

E=l\nx .
fi

y
E = '-

Y l\n.x

Eq.3.14

Eq.3.15

3.2.3.4.- Operação Relaxação

A parte final deste processo corresponde à função que realiza a relaxação das

velocidades estimadas. O objetivo da operação é aplicar um alisamento aos valores das

velocidades obtidas. Os cálculos são realizados utilizando um mínimo de 10 iterações. Na

i'iSC-U5P
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figura 3.22, apresenta-se o diagrama de fluxo do método de relaxação aplicando a técnica de

Roro - Schunck, Roro - Schunck [29].

Existem duas equações de velocidade, u e v, (Equações 2.13 e 2.14), para cada ponto

na imagem. Resolver estas duas equações simultaneamente é muito complexo pelo método da

eliminação de Gauss- Jordan, já que a matriz é muito grande, devido a que o número de linhas

- colunas é o dobro dos pixels da imagem. Um outro método é o método de Gauss - Seidel,

com caraterísticas semelhantes.

No presente trabalho adotou-se a técnica iterativa de Roro-Shunck. Essa técnica

consiste em calcular numericamente um novo conjunto de velocidades (zt+1, }f+l) a partir das

cálculos estimados e da media das velocidades calculadas ( un, ~ ), assim:

,,+1 ~" EAEx li" +Ey v"]u = u - ------"--
a2 +E2 +E2

x y

I ~ Ey[Ex li" +Ey v"]
vn+ = v" - --'------"---

a2 +E2 +E2
x y

onde a2 é o fator de ponderação.

Eq.3.16

Eq.3.17

As médias de u e v são calculadas utilizando a máscara mostrada na figura 3.23, Roro

[28]. Assim:

3.2.4.- Fases de Finalização

Esta quarta parte do programa consiste nas fases 11 e 12.
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Gerar endereço e reservar memória

lnicializar vetor deslocamento

Atribuir valores

Calcular valores de u e v

Atribuir valores calculados

Atribuir valores ponteiro campo vetorial

Liberar memória reserva campo vetorial

Retomar ao programa principal

Figura 3.22.- Diagrama de fluxo reduzido do processo de
relaxação. Onde: CNI é contador numero de iterações, e
NI é numero de iterações.
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1/12 1/61/12

1/6

1/6

1/12

1/61/12

Figura 3.23.- Máscara para estimar a média das velocidades.
Apresenta-se os pesos adequados com os quais os valores
podem ser multiplicados.
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A objetivo da Fase 11 é registrar o fluxo estimado em um arquivo de saída de formato

normalizado. Ver figura 3.24.

A Fase 12 tem como objetivo imprimir na tela a mensagem de fim da execução do

programa. Ver figura 3.25.

3.3.- Conclusões

No presente capítulo foi apresentado a estrutura do programa. Observou-se que este

está constituído de 12 fases e é totalmente estruturado. Após adquirir informação através da

Linha de Comando o programa gera as condições iniciais de trabalho. O programa é capaz de

acessar informação do número de linhas colunas no cabeçalho das imagens. Processa

informação e gera dados para a continuação dos processos. Após as imagens terem sido lidas

e registradas em um arranjo é executada a diferenciação gaussiana para determinar-se as

bordas. Aplica-se a convolução discreta. Nesta seção utilizou-se o critério de Marr - Hildreth.

Logo foi estimado o Fluxo Ótico, considerando a estratégia de casamento de pixels de

Anandan. Utilizou-se o critério da raiz mínima quadrada para encontrar a melhor casamento

entre os pixels de duas imagens. Depois, foram calculadas as velocidades óticas. Ao final do

processo , os dados resultantes obtidos foram atenuados, aplicando a técnica de relaxação de

Hom - Schunck.

Finalmente os resultados foram gravados em um arquivo de saída de formato

"Burkitt". O programa finalizou com a impressão da mensagem de fim de execução.

Deve-se observar que no programa foram usadas algumas funções comuns, por

exemplo aquela que concatena dois "strings" de entrada em um só "string" de saída e a

função que converte um inteiro a "string".

No que se refere à alocação de memória, o que foi feito foi reservar memória em

função do tamanho das imagens. A alocação de memória dessa forma passou ser dinâmica.

Também, o programa é capaz de trabalhar com imagens até de 1024x1024 pixels e não

necessariamente quadradas.
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Abrir arquivo
para escrita

Gravar informação
cabeçalho

Gravar dados
estimados do

fluxo

Apagar ponteiros que
manipulam cálculos

Fechar arquivo

Retomar ao

programa principal

Figura 3.24.- Diagrama de fluxo reduzido para o
processo da Fase 11
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Imprimir mensagem
fim da execução

do programa

Retomar ao

programa principal

Figura 3.25.- Diagrama de fluxo da Fase 12
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Os diagramas de fluxo apresentados foram reduzidos, deliberadamente, com o intuito

de tomá-Ios didáticos. Para melhor entendimento de cada um dos processos deve-se

referenciar ao programa, colocado no Apêndice B. Outro ponto que deve ser salientado e que

tentou-se utilizar os melhores recursos da linguagem C para ganhar velocidade na execução

do programa o qual foi desenvolvido partindo do geral para o particular e aplicando o método

científico de Prova - e - Erro.
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CAPITULO 4

RESULTADOS EXPERIMENTAIS E ANÁLISE

As imagens utilizadas nos ensaios foram imagens monocromáticas de formato

normalizado do tipo "rasterfile" ("Work Station SUN'). Este tipo de formato é constituído

de três partes: a primeira é o cabeçalho de 32 "bytes", a segunda um conjunto de valores para

o "colormap", no nosso caso vazio por trabalhar com imagens monocromáticas e finalmente

o conjunto de pixels das imagens armazenados como "unsigned char", ou seja, dados do

tipo caracter sem sinal, arranjados de forma seqüencial.

No cabeçalho se encontra a informação do número de colunas e linhas da imagem,

nessa ordem. Assim, se não se conhece o tamanho das imagens o programa é capaz de obter

essa informação do próprio cabeçalho. A leitura dos arquivos-imagens se executa um por vez

atribuindo os valores do numero de linhas e colunas às variáveis respectivas, logo

comparam-se se são compatíveis desse ponto de vista. O programa pode trabalhar com

imagens cujo tamanho chegue até l024x1024 pixels.

Como saída se obteve um arquivo de formato normalizado do tipo "burkitf', através

do qual se obtêm o Diagrama Vetorial. Esse tipo de arquivo é estruturado de duas partes: a

primeira é o cabeçalho no qual se gravam os dados do número de colunas e filas do tamanho
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original da imagem, logo se registra a informação do tamanho resultante da imagem,

tamanho reduzido do número de colunas e filas da imagem eliminando os pixels de borda da

imagem; depois se gravam os dados que indicam o valor de deslocamento a partir do qual se

começa a registrar os dados do corpo da imagem. Os dados a registrar é na ordem número de

colunas e filas. A segunda parte do arquivo corresponde aos dados do corpo da imagem.

O arranjo das imagens de entrada que foram testadas são as seguintes:

a) quadro preto - translação ascendente (imagem sintética),

b) quadro branco - translação descendente (imagem sintética ),

c) disco - rotação ( imagem real ),

d) tráfego - translação rotação( imagem real ),

e) cilindro

- divergência( imagem real ),

f) frente

- onda senoidal( imagem sintética ), e

g) percolação

- translação vertical(imagem real).

O computador utilizado no desenvolvimento do trabalho foi uma estação de trabalho

"SUN'. A CPU desta máquina é Sun versão 4, cuja velocidade é de 65 MHz, e o volumem

da RAM é de 16384 K. No Apêndice A mostram-se as características gerais da máquina.

A continuação descreveremos cada um dos ensaios. A forma de colocar o tamanho

das imagens é LINHAS x COLUNAS x OITO BITS. Os oito bits indicam os 256 níveis de

CInZa.

a) quadro-p.4 e.5

A figura 4.1 mostra na parte superior imagem inicial (esquerda) e final (direita) de

uma seqüência de dois quadros de imagens sintéticas. O tamanho das imagens é de

lOOx100x8.Trata-se de um quadro preto, com bordas borrosas, se movendo-se em um fundo

branco. O quadro se deslocam diagonalmente de forma ascendente com uma determinada

velocidade. Na parte inferior da mesma figura se apresenta o Diagrama Vetorial

correspondente ao evento. Por inspeção do Diagrama Vetorial observamos o sentido dos

vetores os quais indicam o movimento diagonal ascendente à direita do objeto. O tempo de

execução do programa para este ensaio foi de 8 minutos.
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b) quadro_b.7 e.9

A figura 4.2 mostra a imagem inicial e final de uma seqüência de dois quadros de

imagens sintéticas. O tamanho das imagens é de lOOx100x8. Trata-se de um quadro branco,

com bordas bem definidas, se movendo em um fundo preto. O quadro branco se desloca de

forma descendente com uma determinada velocidade. Na mesma figura se apresenta o

Diagrama Vetorial correspondente ao evento. Por inspeção do diagrama notamos no sentido

dos vetores o movimento descendente à esquerda do objeto. O tempo de execução do

programa para este ensaio foi de 8 minutos.

c) disco.3 e .4

A figura 4.3 mostra a imagem inicial e final de uma seqüência de dois quadros de

imagens reais. O tamanho da imagens é de 240x320x8. O evento da cena trata de um disco

com movimento de rotação em sentido antihorário. Na parte inferior da figura mostra-se o

Diagrama Vetorial correspondente, no qual por inspeção podemos observar o movimento

dado pelos vetores. O tempo de execução do programa para este ensaio foi de 58 minutos.

d) tráfego. 1 e .3

A figura 4.4 apresenta a imagem inicial e final de uma seqüência de dois quadros de

imagens reais. O tamanho da imagens é de 190x240x8. O evento corresponde a uma cena de

tráfego veicular. Na parte inferior da figura se mostra o Diagrama Vetorial correspondente ao

ensaio. No diagrama podemos observar o movimento de quatro objetos, três dos quais

correspondem ao movimento de veículos, um que está contornando a esquina, outro que se

move de direita para esquerda e um outro qU,ese move de esquerda para direita; o quarto

movimento corresponde a uma pessoa que está caminhando sobre a calçada. O tempo de

execução para este ensaio foi de 32 minutos aproximadamente.

d) cilindro.16 e .18

Na parte superior da figura 4.5, apresenta-se a imagem inicial e final de uma

seqüência de dois quadros de imagens reais. O tamanho da imagens é de 300x300x8. O

evento trata de uma cena onde um cilindro ( lata de refrigerante ), fica mais próximo da

câmara, ocasionando um movimento divergente. Na parte inferior da figura mostra-se o
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Diagrama Vetorial correspondente ao ensaio e por inspeção observamos o sentido do

movimento. Note-se a divergência dos vetores, os quais indicam que o objeto fica cada vez

mais perto da câmara e em seu cOIÜuntosaem de um Foco de Expansão. O tempo de

execução para este ensaio foi de 73 minutos.

d) frente.8 e .9

Na parte superior da figura 4.6 apresenta-se a imagem inicial e final de uma seqüência

de dois quadros de imagens sintéticas. O tamanho das imagens é de 100xl00x8. A cena é um

evento que executam duas senoides superpostas, realizando um movimento de frente de

ondas. Na parte inferior da figura está apresentado o Diagrama Vetorial correspondente à

cena; note-se o frente de vetores, como era de se esperar já que se trata de frente de pixels

em movimento. O tempo de execução do programa para este ensaio foi de 10 minutos.

d) percolação.2 e .3 e .14 e 15

As duas primeiras imagens da figura 4.7a mostram a imagem inicial e final de uma

seqüência de dois quadros de imagens reais. O tamanho das imagens é de 260x96x8. O cena

corresponde a um estudo do fenômeno de percolação de água em solos. No evento o

movimento é gerado pela ação da gravidade. Na parte direita da figura apresenta-se o

Diagrama Vetorial respectivo. Observa-se o sentido para baixo dos vetores conseqüência do

movimento vertical da água. O tempo de execução do programa para este ensaio foi de 16

minutos. De forma semelhante se ensaio com a seqüência de imagens .14 e .15,

correspondente a ação intermédia da percolação; ver figura 4.7b.

Das figuras apresentadas, figuras 4.1, 4.2, ... , 4.7, tem-se duas partes uma é a

seqüência das imagens de entrada e a outra correspondente ao Diagrama Vetorial de saída. O

programa para a determinação do fluxo ótico utiliza apenas duas imagens de entrada,

imagens arranjadas de forma seqüencial no tempo. As imagens apresentadas pertencem, na

realidade, a uma seqüência completa da cena, por exemplo a seqüência da percolação de água

em solos possui um conjunto de imagens.

Nos Diagramas de Agulhas pode-se observar os diversos tipos de movimento,

correspondentes aos eventos das cenas citadas. Assim, tem-se movimentos de translação
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ascendente de esquerda para direita e movimento de translação descendente de direita para

esquerda, indicando em seu conjunto um deslocamento de forma diagonal. Tem-se, também

o movimento de rotação em sentido antihorário. Tem-se o movimento translação-rotação,

detectando o movimento combinado. Para o caso do movimento divergente o diagrama

mostra um conjunto de vetores que indicam o tipo de movimento. No caso da frente de ondas

se observa um resultado de boa qualidade. Finalmente tem-se o fenômeno da percolação de

água em solos.

Em todos os ensaios o programa foi executado com 10 iterações. O desvio padrão

usado foi de 2.5, o que deu máscaras adequadas para o cálculo da convolução discreta; no

processo de executar a Diferença de Gaussianos.

o tempo de execução do programa é função do valor do desvio padrão, o número de

iterações, o tamanho das imagens, os operadores para o cálculo das derivadas numéricas. No

caso dos quadros preto e branco cujos tamanhos são de 100xlOOx8,com um O' de 2.5, com

10 iterações o programa levou 8 minutos para ser executado, entretanto no caso do disco,

cujo tamanho das imagens são de 240x320x8, com O' de 2.5 e com 10 iterações, o tempo

para execução do programa foi 58 minutos.
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Figura 4.1.- Na parte superior apresenta-se a cena de um quadro negro se
mexendo em um fundo branco. Na parte inferior mostra-se o Diagrama 
Vetorial referente ao evento. (Imagem sintética).
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Figura 4.2.- Na parte superior apresenta-se a cena de um quadro branco
se mexendo em um fundo preto. Na parte inferior mostra-se o Diagrama
Vetorial referente ao ensaio. (Imagem sintética).
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Figura 6.3.- Na parte superior apresenta-se a cena de um disco rodan
do. Na parte inferior mostra-se o Diagrama Vetorial correspondente ao
evento. (Imagem captada no nosso laboratório utilizando uma câmara
de vídeo tipo camcorder).
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Figura 4.4.- Na parte superior apresenta-se uma cena de tráfego veicular.
Na parte inferior mostra-se o Diagrama Vetorial referente ao ensaio. (Ima
gem trazida via rede Internet do endereço: ftp.eecs.umich.edu).



.................... " ........... - ..-- .

•••• •• ·0 •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••• •••••• , •••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••

j::: :::::: :..::::::::::: ::::::: ::::::::.:::: :::: :::: :::.
1::::: ::: ::1 ::::: .::::..:..:...:..:. ::: ::::::: ::::: ::::: ::::::: :::::::: :::::::.::::i::::::::::...:::::::::::::.:::::::::::::::::... ::::::::::::::

..-. --
I' ~c /1, •••••

Figura 4.5.- Na parte superior apresenta-se a seqüência de dois quadros
de imagens referente ao evento divergente. Na parte inferior mostra-se o
Diagrama Vetorial correspondente ao ensaio. (Imagem trazida via rede
Internet do endereço: ftp.eecs.umich.edu).

78



•• I ••

·f·".••••••••.•••.-."••..••
-,' ..""-",'-.', ,../.

., '. '(i ",t" t. '.•"
e li •••••• li. '; " 1lI. '.

,,'," ••• "'j 'I f •
"..... " '. -. ;. '..
.".,":',' ',.',"'.'*.

'. 'i: '. ", •• -. '. ".:./ .." ",',
".,.'.:,,,.:,,-.,, ., I, " •• 'i f. "li t.

'...:.,..•.....•.•. '..,.".
":', f ,.": ••• , •.••, •••
fi. '. 'I '. '. 'i '. li

•...'.,":':',", -·4',
•••.• :.,'. ".4 'f/' ...•t. " '. '., t, t" '. 'i
, ' .• t, 'i " '. 'e '.
" ' •• , " '; 'p ",.

" t, " '. '. " :I ••

'., •• ,." •••• , ••• ,'''.'1,
'. -. ". ". 'i " .,:

79

//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////

Figura 4.6.- Na parte superior apresenta-se um evento de um frente
de onda senoidal. Na parte inferior mostra-se o Diagrama Vetorial
correspondente ao ensaio. (Imagem sintética).
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Figura 4.7a.- As duas primeiras imagens mostram a ação da percolação
de água em solos. As imagens correspondem à parte inicial do evento.
A terceira imagem mostra o Diagrama Vetorial referente ao ensaio. lma
gens da percolação gentilmente cedidas pelo CNPDlA - EMBRAP A São
Carlos.
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Figura 4.7b.- As duas primeiras imagens representam o evento intermédio

da ação de percolação de água em solos. A terceira imagem mostra o Dia

grama Vetorial do ensaio correspondente. Imagens da percolação gentil _
mente cedidas pelo CNPDIA - EMBRAP A São Carlos.
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CAPITULO 5

CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS

5.1.- Conclusões

No presente trabalho foi desenvolvido uma metodologia para estimar o Fluxo Ótico a

partir de duas imagens de entrada. Aplicou-se estratégia de casamento de de pixels de

Anandan, considerando a raiz mínima quadrada para encontrar o melhor valor de

acoplamento entre os pixels. Com a finalidade de melhorar as resultados obtidos na

estimativa do fluxo foi aplicada a técnica de relaxação de Hom-Schunck.

Deve-se ressaltar, também, que no processo de desenvolvimento do programa, foram

construidas duas máscaras gaussianas. Efetuou-se dessa forma considerando os argumentos

de Marr - Hildreth, já que foi argumentado que o operador apropriado para detectar bordas é

o Laplaciano do Gaussiano. Também afirmou-se que este método é um bom modelo do

processamento do sistema de visão humana. Observou-se no desenvolvimento da

metodologia que as máscaras de valor elevado são uma desvantagem pelo alto custo

computacional, aprofundando o problema já que no trabalho se implementou a convolução

discreta. Recomendou-se pois o uso da diferença de dois gaussianos, denominado Diferença

Gaussiana - DOG. No caso aplicou-se o critério de Marr-Hildreth, no qual, a relação entre

cr/cr] seria aproximadamente de 1.6. No projeto usou-se o valor de 1.5, obtendo-se bons

resultados.
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Os resultados obtidos nos ensaios são de qualidade, como se pode notar nos

Diagramas Vetoriais claros, figuras 4.1, 4.2. '" , 4.7. Observa-se que através de inspeção

visual de ditos diagramas tem-se a confirmação de que existiu movimento do objeto na cena

e o sentido dos vetores em seu conjunto dá a orientação do deslocamento deste.

No que se refere as seqüências das imagens trabalhou-se com duas classes; as

chamadas imagens sintéticas e imagens reais. Utilizou-se imagens que respondem a diferente

tipos de eventos, assim, tem-se movimento de translação (quadro negro e quadro branco),

rotação (disco), translação-rotação (tráfego veicular), divergência (cilindro), frente de onda

(senóide) e percolação de água em solos (movimento combinado).

Dos Diagramas Vetoriais correspondentes, pode-se observar que o programa teve

baixo desempenho nas cenas de rotação e divergência, nos outros eventos os resultados

obtidos foram bons.

No referente ao tempo de execução do programa pose-se notar que este é diretamente

proporcional ao tamanho das imagens, do numero de iterações, dos operadores para o cálculo

das derivadas numéricas, das máscaras gaussianas e das características da máquina e/ou dos

requerimentos do usuário.

o trabalho foi desenvolvido em um ambiente SUN. Os formatos dos imagens de

entrada foram do tipo "ras", e do arquivo de saída tipo "burkitt". O arquivo de saída foi

convertido a ''ps''.

A metodologia adotada foi a do ensaio-erro e a analítica.

As aplicações da pesquisa são bastante amplas e abrangentes. As áreas nas quais o

trabalho pode ser aplicado são diversas, como por exemplo: medicina, biologia, navegação,

tomografia, comunicações, meteorologia, animação, rastreamento de objetos, guiamento,

monitoramento de tráfego veicular e física dos solos.



84

5.2.- Sugestões para trabalhos futuros

O presente trabalho abre perspectivas de continuidade em pesquisa na área de deteção

do movimento utilizando a técnica do fluxo ótico. Entre os possíveis tópicos que podem ser

abordados como continuação do trabalho, podemos citar:

a ) Aplicar o programa a seqüência de imagens onde tenham-se objetos ocluídos.

b) Realizar Histogramas e cálculos estatísticos,

c) Usar diversos métodos matemáticos no processamento das imagens,

d) Aplicações diretas em áreas específicas,

e) Utilizar mecanismos de software e processamento de imagens por tempo real para

aumentar a velocidade para a determinação do fluxo ótico.
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Apêndice A

Característica da Work Station SUN
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CPU

Freqüência
RAM
HD

Swap
Dump

Sun Versão 4
65 MHz

16384 KBytes
3 693 332 KBytes

67 600 KBytes
67 588 KBytes



Apêndice B

Programa para Estimar o Fluxo Ótico
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,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *** ••••••••••••••••••••••••••
FINALIDADE:

Estimar o Fluxo Otico a partir de duas imagens de entrada. Usa-se:

-> estrategia de Anandan para o casamento de píxels,

-> argumento de Marr-Hildreth para executar a DOG,
-> metodo da raiz mínima quadrada para encontrar melhor casamento
-> tecnica de relaxacao de Hom-Schunck para atenuar o fluxo,

-> operadores de Beaudet para calcular as derivadas numericas

-> metodologia computacional de Beauchemin
••••••••••••••••••••••••••• *********************************** ••••• *•••• *•••••••••• ****************/

/* INCLUSAO BIBLIOTECAS */
#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

/* CONSTANTES QUE CONTEM INFORMACAO DOS QUADROS DE IMAGENS */

#define NUM_QUA 2 /. numero de quadros de imagens */

#define N3 8
#define N4 16

#define N5 32
#define N6 64
#define N7 128

#define N8 256

#define N9 512
#define NIO 1024

96

32 /* numero de bytes do cabecalho da imagem */

/. CONSTANTES PARA A IMPLEMENTACAO DO ALGORITMO */
#define FALSO O
#define VERDOR I

#define LER_CABE 12
#define ITER_ATENR 10

#define CUMP _VTR 3

#define COMPR_STR 100
#define TAM_CARACT 4

#define FORMATO_X 8

#define FORMATO _ Y 8
#define FORMAT 4

#define NUM_BYTES 4
#define AREA 3

#define VTR_ACU_RMQ AREA·AREA
#define PI 3.14159265

#define LIM_MIN 50
#define CONST_DIV 2.0
#define EXPONNT 2.0

#define ALFA 5.0

#define SIGMA 2.5

#define APRX_M_H 1.4

/. MENSAGENS DE INICIO E FIM DA EXECUCAO DO PROGRAMA */

char *mensaJnici = "FLUXO OTlCO : Inicio Execucao";
char *mensa_final = "FLUXO OTlCO : Fim da Execucao";

/. NOVO NOME PARA O TIPO DE DADO char·/

typedef char string[COMPR _ STR];

/* NOMEANDO VARIA VEIS ESTRUTURADAS SEGUNDO O TIPO DE DADOS A USAR */

typedef struct dado Jasterf {

int var_art' numrJinh, numr_coln;

} rasterCdado;

typedef struct dado _ area {
float AREA_DD[AREA][AREA];

} area_dado;

typedef struct dado_mascara {
int intr _ mscr;
float flut_ mscr;
float mscr[NI O];

} mascara_dado;



rnascara_dado rnascr_l, rnascr_2; /* variaveis externas */

typedef struct dado_operador _BOT {
int intr_oprd_BOT;

float flut_oprd_BOT;
float OPRD _ BOT[AREA][AREA];

} operador_BOT_dado;

/* variaveis externas */

operador_BOT_dado var_oper_BOT_x, var_oper_BOT"'y, var_oper_BOT_xx, var_oper_BOT...Y)', var_oper_BOT_xy;

typedef struct dado _vtr _deslocrnt {
float vtr_desl_x, vtr_desl"'y;

} vtr_deslocrnt_dado;

typedef vtr _ deslocrnt_ dado camp _ desl_ S[N3*NS];

typedefvtr _deslocrnt_dado camp _desl_16[N4*N4];

typedef vtr _ deslocrnt_ dado camp _ desl_32[NS*NS];
typedefvtr _deslocrnt_dado camp _desl_ 64[N6*N6];

typedef vtr _ deslocrnt_ dado camp _ desl_12S[N7*N7];

typedef vtr _ deslocrnt_ dado camp _desl_ 2S6[NS*NS];
typedefvtr_deslocrnt_ dado camp _desl_SI2[N9*N9];

typedef vtr _ deslocrnt_ dado camp _desl_l 024[N IO*N 1O];

typedef struct dado -"aram {

float parm_angl, parm_cur_rnin, parm_cur_rnax;
} param_dado;

typedefparam_dado param_S[N3*N3];

typedefparam_dado param_16[N4*N4];
typedefparam_dado param_32[NS*NS];
typedef param_dado param _ 64[N6*N6];
typedefparam_dado param_12S[N7*N7];
typedef param_dado param _2S6[NS*NS];

typedefparam_dado param_SI2[N9*N9];

typedef param_dado param _1024[N 1O*N 1O];

typedeffloat irng_S[N3*N3];
typedeffloat irng_16[N4*N4];

typedeffloat irnL32[NS*NS];

typedef float irng_64[N6*N6];
typedeffloat irng_12S[N7*N7];
typedef float irng_2S6[NS*NS];
typedef float irng_SI2[N9*N9];

typedeffloat irng_l024[N10*NI0];

typedef struct dado_base (

int resol, tam_x, tam...Y;
camp_desl_1024 *p_vetrl;

param _1024 *p-"aram;

irng_1024 *p~aussn, *pJaplcn;
} base_dado, *p_base_dado;
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,. ####################=> P R O O R A M A <=#=> P R I N C I P A L <=######################.,

main( contador_arg, mtrz...,ptr_arg)
int contador_arg;
char ·mtrz...,ptr_arg[];
(
p_base_dado registroC_imgl, registroD_imgl, registroC_img2, registroD_img2,

nom_ar~regl,nom_ar~reg2;
string rotr_ent, rotr_sai, nom_ar~ent, nom_ar~sai, nom_comp_ar~imgl, nom_comp_ar~img2;
unsigned char CABE_IMO[B_ CABE];
int qua_num_l, qua_num_2, numjter_atenr, dado_num_lin_col, coluna, linha, num_qua, tam_an:i-O,

x[NUM_QUA], y[NUM_QUA];
float val_div _flux=O.O,sigma;

,. FASE OI : imprime mensagem de inicio de execucao do programa .,
inicio( );

,. FASE 02: verifica validade argumentos linha de comando·'
ProcssVeriArgu( &contador_arg, mtrz...,ptr_arg,nom_ar~ent, nom_ar~sai, &qua_num_l, &qua_num_2,

&num_iter_atenr, &dado_num_lin_col, &coluna, &linha, &num_qua, &sigma);

,. FASE 03 : verifica dados obtidos na linha comando e calcula valor divisor fluxo .,

ProcssVeriDadCalDiv( &num_qua, &qua_num_l, &qua_num_2, &val_div_flux);

,. FASE 04 : manipula arquivos .,
ProcssTrabArq( mtrz...,ptr_arg,rotr_ent, rotr_sai, nom_ar~ent, nom_ar~sai, &qua_num_l, &qua_num_2,

&num_iter_atenr, nom_comp_ar~imgl, nom_comp_ar~img2);

,. FASE 05: inicializa ponteiros-mascara-operadores·'
ProcssInicPtrMscrOpr( &registroC_imgl, &registroC_img2, &registroD_imgl, &registroD_img2,

&nom_ar~regl, &nom_ar~reg2, &mascr_l, &mascr_2, &sigma,
&var_oper_BDT_x, &var_oper_BDT_xx, &var_oper_BDT_xy);

,. FASE 06: calcula valor do arranjo·'
ProcssCalcTamArrj( &tam_arrj, &coluna, &linha, &dado_numJin_col, x, y,

nom_comp_ar~imgl, nom_comp_ar~img2);

,. FASE 07 : gere enderecos para registrar dados e calculos *'
ProcssCriaPtrBase( &registroC_img I, &registroC_img2, &registroD_img I, &registroDjmg2,

&tam_arrj, x, y );

,. FASE 08 : le - registra dados imagens entrada .,
ProcssLerRegDaEnt( nom_comp_ar~imgl, nom_comp_ar~img2, CABE_IMO,

registroD_img I->pJaussn, registroD_img2->pJaussn, &linha,
&coluna, &tam_arrj );

,. FASE 09 : estima diferencia de gaussianos .,
ProcssDOG( &registroD_imgl, &registroD_img2);

,. FASE 10 : estima Fluxo Otico *'
ProcssEstimaFluxo( &registroCjmgl, &registroC_img2, &registroD_imgl, &registroD_img2,

&nom_ar~regl, &nom_ar~reg2, &num_iter_atenr);

,. FASE Ii : registra dados resultantes do Fluxo no arquivo de saida·'
ProcssRegiFluxoArq( &nom_ar~regl, &nom_ar~reg2, nom_ar~sai, &val_div_flux);

'* FASE 12 : imprime mensagem fim execucao do programa .,
fim( );

}
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'*llWWlWunmWWUllll DECLARACAO DE FUNCOES mmmnnmunnummmnm*'

'*11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
NOME:

inicioO

PROCESSO:

Imprimir na tela mensagem de inicio da execucao do programa
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*'

inicio( )
{

printfl "\n\no/oS\n", mensa_inici );
printfl"\n");

printf{ "\tF ASE 01: Inicio do Programa\n" );
}

'*2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
NOME:

ProcssVeriArgu( contador_arg, mtrzJltr_arg, nom_ar~ent, nom_ar~sai,
qua_num_l, qua_num_2, num_iter_atenr,
dado_numJin_col, coluna, linha, p_num_qua)

PARAMETROS:

contador_arg: contador do numero de argumentos

mtrzJltr_arg: matriz-ponteiro aponta valor argumentos

nom_ar~ent: nome - arquivo de entrada
nom_ar~sai: nome - arquivo de velocidade

qua_num_l: quadro 1

qua_num_2: quadro 2
num_iter_atenr: numero de iteracoes de atenuacao

dado_num_lin_col: arquivo de entrada sem cabecalho

coluna: numero de colunas do quadro-imagem (arquivo de entrada)
linha: numero de linhas do quadro-imagem (arquivo de entrada)

num_qua: indicador do numero de quadros

PROCESSO:

verificar a validade dos argumentos da linha de comando
222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222*'

ProcssVeriArgu( p_contador_arg, mtrzJltr_arg, nom_ar~ent, nom_~sai,

p_qua_num_l, p_qua_num_2, p_num_iter_atenr,
p_dado_numJin_col, p_coluna, p_linha, p_num_qua, p_sigma)

int *p_contador_arg;

char *mtrzJltr_argO;
string nom_ar~ent, nom_ar~sai;

int*p_qua_num_I,*p_qua_num_2,

*p_num_iter_atenr, *p_dado_num_lin_col, *p_linha, *p_coluna, *p_num_qua;
float *p_sigma;
{

string roteiro_saijo, pas_str;
inti=O;

printf( "\n\tF ASE 02: Processo verificar argumentos linha comando\n" );

'* verificando numero apropiado de argumentos *'

if( (*p_contador_arg <= 6) 11 (*p_contador_arg > 13) ){
erro(l);

}

i=4;

if( strcmp( "-Qulm", mtrzJltr_arg[i) = O){
if( i + 2 < *p_contador_arg){

sscanf( mtrzJltr_arg[i+l), "%d", p_qua_num_l );
sscanf( mtrzJltr_arg[i+2), "%d", p_qua_num_2);

'* atribuindo condicoes iniciais ate que opcoes sejam usadas *'

*p_num_qua = VERDDR;

*p_numjter_atenr = ITER_ATENR;
*p_dado_num_lin_col = O;
*p_linha = O;

*p_coluna = O;

*p_sigma = SIGMA;
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strcpy( nom_ar~ent, "Indefinido" );

strcpy( nom_ar~sai, "Indefinido");

i+=< 3;
}

else{
erro( 1); /* erro: numero total de argumentos */

}
}
else{

erro(2); /* erro: opcao invalida */

}
}

else{

erro( Il); /* erro indefinido */

}

if( strcmp( "-NLC", mtrzjltr_arg[i]) = O){

if( i+ 2 < *p_contador_arg ){

sscanf( mtrzjltr_arg[i+I], "%d", p_linha);
sscanf( mtrzjltr_arg[i+2], "%d", p_coluna);

i+=3;
}

else{

erro(I);

}
}
else{

if( strcmp( "-ItAt", mtrzjltr_arg[iJ) = O ){

if( i + I < *p_contador_arg){

sscanf( mtrzjltr_arg[i+I], "o/od", p_numJter_atenr);

i+=2;I
else{

erro(I);I
}

else{

erro(2); /* erro: opcao invalida */II
}

printf( "\tFASE 02: Processo verificar argumentos linha comando terminado\n" );

ftlush( stdout );
}

j •••••••••••••••••••••• ** ••••• ***.**** ••• ****** ••• *****************.*.**********.*.******.* •••

NOME:

erro( num_err )

PARAMETRO:

num_err: numero do erro.

PROCESSO:

informar que tipo de erro tem acontecido na execucao do programa
*.*.*.*.* ••• *.**.* •• * •••• ** •• *.********* •••• *.*.* ••*** •••• ***.******** ••*.***** ••• ***** ••••••• /
erro( num_err )
int num_err;
{

switch( num_ err ){

case 1 : printf( "erro = %d\t: Erro numero de argumentos\n", num_err);
break;

case 2 : printf( "erro = %d\t: Opcao invalida\n", num_err);
break;
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case 3: printf( "erro = %d\t: Erro de leitura\n", num_err);

break;

case 4: printf( "erro = %d\t: Erro de leitura cabecalho\n", num_err);
break;

case 5 : printf( "erro = %d\t: Erro de abertura de arquivo\n", num_err);
break;

case 6 : printf( "erro = %d\t: Erro indefinido\n", num_err);
break;

case 7: printf( "erro = %d\t: Tamanho imagens deve estar entre %d e 0/0<I\n",num_err, NIO, N7);
break;

case 8 : printf( "erro = %d\t: Tamanho de imagens incompativeis\n", num_err);
break;

case 9: printf( "erro = %d\t: Requer-se -QuIm. O numero dos quadros de imagem\n", num_err);
break;

case 10: printf( "erro = 0/0<I\t:Numero sequencia quadros\n", num_err);
break;

case 11: printf( "erro = 0/0<I\t:Alocacao fracasada\n", num_err);
break;

case 12: printf( "erro = %d\t: Erro para criar arquivo\n", num_err);
break;

default: printf( "erro = %d\t: Erro indefinido\n", num_err);
break;

}

usarO;
}

/•••••• ** •••• ** •••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOME:

usarO

PROCESSO:

Imprimir na tela a forma apropriada do uso dos argumentos na Linha de Comando
................................................................................................ ,
usarO

{

printf( "\nUSAR:\n\n" );
printf( "A) Argumentos na Linha de Comando\n" );

printf( "\tnom_arq rotr_ent rotr_sai se~arq. -QuIm qua_num_1 qua_num_2\n");
printf( "\t[ -NLC linhas colunas ][ -ItAt n ]\n\n" );

1* argumentos obrigatorios na linha de comando *1

printf( "B) Descripcao dos argumentos\n" );
printf(" B.I) Argumentos obrigatorios\n" );
printf( "\t nom_arq : nome do programa sem extencao\n" );
printf( "\t rotr_ent: roteiro onde se encontram os dados de entrada\n" );

printf( "\t rotr_sai : roteiro onde se deseja armazenar dados de saida\n");

printf( "\t se~arq. : nome da sequencia dos quadros de imgens\n\n" );
printf( "\t -Qulm: indica sequencia dos quadros de imagens\n" );
printf( "\tqua_num_1 : quadro numero I\n");

printf( "\tqua_num_2 : quadro numero 2\n\n" );

1* argumentos opcionais na linha de comando *1

printf(" B.2) Argumentos opcionais\n" );

printf( "\t[-NLC linhas colunas] : opcao para arquivos de entrada sem cabecalho.\n" );
printf( "\t linhas: numero de linhas dos quadros de imagens\n" );

printf( "\t colunas: numero de colunas dos quadros de imagens\n\n" );

printf( "\t[-ltAt n]
printf( "\t

exit( -I);

}

: opcao numero das interacoes de atenuacao\n" );
(valor da condicao inicial = 10)\n\n" );

1*3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

NOME:

ProcssVeriDadCaIDiv( p_num_qua, p_qua_num_l, p_qua_num_2, p_val_div _flux)

PARAMETROS:

p_num_qua: ponteiro - aponta indicador numero de quadros de imagens
p_ qua _num _I: ponteiro - aponta quadro I

p_qua_num_2: ponteiro - aponta quadro 2
p_val_div_flux: ponteiro - aponta divisor fluxo

SERViÇO DE BIBLIOTECA I
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PROCESSO:

verificar dados gerados atraves da linha de comando
calcular valor do divisor do fluxo estimado (Q12 - QII)

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333*/

ProcssVeriDadCalDiv( p_num_qua, p_qua_num_l. p_qua_num_2. p_val_div_flux)

int *p_num_qua, *p_qua_num_l, *p_qua_num_2;
float *p_val_ div _ flux;
{

printf( "\n\tFASE 03: Processo verificar dados - calcular divisor fluxo\n");

if( !*p_num_qua){

erro(9); 1* erro: requer-se opcao numero de quadros de imagens *1

}

if( *p_qua_num_1 = *p_qua_num_2){
erro(IO); 1* erro: numero sequencia quadros *1

}

1* calcular valor do divisor do fluxo *1

*p_val_div_flux = *p_qua_num_2 - *p_qua_num_l;

printf( "\tF ASE 03: Processo verificar dados, calcular divisor fluxo terminado\n" );

ffiush( stdout );
}

1*444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

NOME:

ProcssTrabArq( mtrz-ptr_arg, rotr_ent, rotr_sai, nom_ar~ent, nom_ar~sai,

p_qua_num_l. p_qua_num_2, p_numJter_atenr,

nom_comp_ar~imgl, nom_comp_ar~img2)

PARAMETROS:

mtrz-ptr_arg: matriz-ponteiro aponta valor argumentos

rotr _ ent: roteiro do diretorio dos dados de entra

rotr_sai: roteiro do diretorio para registrar saida dos dados

nom_ar~ent: nome - arquivo de entrada
nom_ar~sai: nome - arquivo de velocidade

qua_num_l: quadro I

qua_num_2: quadro 2
num_iter_atenr: numero de iteracoes de atenuacao

nom_comp_ar~imgl: nome completo do arquivo da imagem 1
nom_comp_ar~img2: nome completo do arquivo da imagem 2

PROCESSO:

gerar arquivo de saida para o FO
determinar o nome completo dos arquivos, com extencao

a base-roteiro do arquivo

o numero de quadros de imagens
44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444*1

ProcssTrabArq( mtrz-ptr_arg, rotr_ent, rotr_sai, nom_arlLent, nom_arlLsai,
p_qua_num_l, p_qua_num_2, p_num_iter_atenr,

nom_comp_arlLimgl, nom_comp_arlLimg2)

char *mtrz-ptr_argD;

string rotr_ent, rotr_sai, nom_ar~ent, nom_ar~sai,
nom_comp_arlLimgl, nom_comp_arlLimg2;

int *p_qua_num_l, *p_qua_num_2, *p_num_iter_atenr;
(

printf( "\n\tF ASE 04: Processo trabalhar arquivos\n" );

ger_arlLsai( mtrz-ptr_arg, rotr_ent, rotr_sai, nom_ar~ent, nom_arlLsai,

&p_qua_num_l, &p_qua_num_2, &p_num_iter_atenr);

pro_nom_arq( &p_qua_num_l, &p_qua_num_2, nom_ar~ent,
nom_comp_ar~imgl, nom_comp_ar~img2);

printf( "\tF ASE 04: Processo trabalhar arquivos terminado\n" );

ftlush( stdout );
}

/••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••• **.** •••••••• * ••• *•••••••••••••••••
NOME:

ger_ar~sai( mtrz-ptr_arg, rotr_ent, rotr_sai, nom_ar~ent, nom_ar~sai,
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PARAMETROS:

mtrzjltr_arg: matriz-ponteiro aponta valor argumentos
rotr_ent: roteiro do diretorio dos dados de entra
rotr_sai: roteiro do diretorio para registrar arquivo saída

nom_ar~ent: nome - arquivo de entrada
nom_ar~sai: nome - arquivo de saida

qua_num_l: quadro 1
qua_num_2: quadro 2

num_iter_atenr: numero de iteracoes de atenuacao

PROCESSO:

gerar arquivo de saida para o fluxo otico
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••• /
ger_ar~sai( mtrzjltr_arg, rotr_ent, rotr_saí, nom_ar~ent, nom_ar~sai,

pp_qua_num_l, pp_qua_num_2, pp_numjter_atenr)
char *mtrzjltr_argD;
string rotr_ent, rotr_sai, nom_ar~ent, nom_ar~saí;
int "pp_qua_num_l, "pp_qua_num_2, **pp_num_iter_atenr;
{

string roteiro_sai_fo, pas_str;

/* objetivo: formar mtrzjltr_arg[l]/ */
concatenar( mtrzjltr_arg[l], "I", rotr_ent);

/* objetivo: formar mtrzjltr_arg[l]/mtrzjltr_arg[3] */
concatenar( rotr_ent, mtrzjltr_arg[3], nom_ar~ent);

/* objetivo: formar roteiro -Qulm n:n */
strcpy( roteiro_sai_fo, "-Qulm" );
intr_a_str( **pp_qua_num_l, pas_str);
concatenar( roteiro_saijo, pas_str, roteiro_saijo);
concatenar( roteiro_saijo, ":", roteiro_saijo);
intr_a_str( **pp_qua_num_2, pas_str);
concatenar( roteiro_saijo, pas_str, roteiro_saijo);

/* objetivo: formar -Qulm n:n -ltAt n */
concatenar( roteiro_saijo, "-ltAt", roteiro_saijo);
intr_a_str( **pp_num_iter_atenr, pas_str);
concatenar( roteiro_saijo, pas_str, roteiro_sai_fo);

/* objetivo: formar mtrzjltr_arg[2]/ */
concatenar( mtrzjltr_arg[2], "I", rotr_sai);

/* objetivo: formar mtrzjltr_arg[2]/mtrzjltr_arg[O] */
concatenar( rotr_sai, mtrzjltr_arg[O], nom_ar~sai);

/* objetivo: formar mtrzjltr_arg[2]/mtrzjltr_arg[O]. */
concatenar( nom_ar~sai, ".", nom_ar~sai);

/* objetivo: formar mtrzjltr _arg[2]/mtrzjltr _arg[O].mtrzjltr _arg[3] */
concatenar( nom_ar~sai, mtrzjltr_arg[3], nom_ar~sai );

/* objetivo: formar mtrzjltr_arg[2]/mtrzjltr_arg[O].mtrzjltr_arg[3]FO */
concatenar( nom_ar~sai, "FO", nom_ar~sai);

/* objetivo: formar mtrzjltr_arg[2]/mtrzjltr_arg[O].mtrzjltr_arg[3]]FO -Qulm n:n -ltAt n*/
concatenar( nom_ar~sai, roteiro_saiJo, nom_ar~sai);

}

/•••••••• **.** •• ** ••••• ** •••••••• **.**.** ••••••••••••••• *** ••••••• * •••••••• * ••• * ••• * •••••••••••••
NOME:

concatenar( str_ent_l, str_ent_2, str_sai)

PARAMETROS:

str_ent_l: string de entrada 1
str_ent_2: string de entrada 2

str_sai: string de saida, concatena string 1 e 2, nessa ordem

PROCESSO:

concatenar os strings de entrada <str_ent_l> e <str_ent_2> no string de saida <str_sai>
••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••• ** •••••• **** •• *** ••••••••••••••••••• **/

concatenar( str_ent_l, str_ent_2, str_sai)
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string str_ ent_l ,str _ent_ 2, str_sai;
(

string str_ intrfc;

int i,j;

for( i= O; str_ent_l[i] != '\0'; i++)
strjntrfc[i) = str_cnU[i];

for(j = i; str_ent_20 - i] != '\O';j++)
str_intrfcO] = str_ent_20 - i];

str_intrfcO] = '\0';

for( i = O; i <= j; i++ )(

str_sai[i] = str_intrfc[i];
}

}

j •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOME:

intr_a_str( valjntr_ent, str_sai)

PARAMETROS:

valJntr_ent: valor do inteiro de entrada

str_sai: string de saída

PROCESSO:

convertir valores inteiros em strings
** ••••••••••••• *•••••••••••• *** ••••• ** ••••• ***** •• ******* •••• ** •••• ***.*********.******* ••••••• /

intr_a_str( val_intr_ent, str_sai)

int valjntr_ent;
string str _sai;
{

int i, j, val_resto, var_aux;

string t;

if( val_intr_ent < O ){
var_aux = VERDDR;

}

else{

var_aux = FALSO;
}

if( valjntr_ent = O){
str_sai[O] = 'O';
str_sai[I] = '\0';

}

else{
i= O;

while( abs( vaUntr_ent) > O){
valJesto = abs( vaUntr_ent) % 10;
t[i] = (char)( (int)'O' + valJesto );

valjntr_ent = valjntr_ent/ 10;
i++;

if( var _ aux ){
t[i] = '-';
i++'

for(j = O;j < i; j++ ){

str_saiO] = t[i - j - 1];
}

str_sai[i) = '\0';

j** •• ******* •• *************************'****.*********************************** ••• ***********

NOME:

pro_nom_arq( p_qua_num_l, p_qua_num_2, nom~ar<Lent,
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PARAMETROS:

p_qua_num_I: ponteiro - aponta quadro numero 1
p_qua_num_2: ponteiro - aponta quadro numero 2
nom_ar~ ent: nome do arquivo de entrada - sequencia

nom_comp_ar~imgl: nome completo do arquivo da imagem 1
nom_comp_ar~img2: nome completo do arquivo da imagem 2

PROCESSO:
determinar o nome completo dos arquivos, com extencao

a base-roteiro do arquivo
o numero de quadros de imagens

............................................................................................... /
pro_nom_arq( pp_qua_num_l, pp_qua_num_2, nom_ar~ent,

nom30mp_ ar~imgl, nom_comp_ar~img2 )
int "pp_qua_num_l, "pp_qua_num_2;
string nom_ar~ent, nom_comp_ar~imgl, nom_comp_ar~img2;
{
string var_aux_l, var_aux_2;

1* converter o valor inteiro da extencao do arquivo em uma string *1

intr_a_str( "pp_qua_num_l, var_aux_1 );
intr_a_str( "pp_qua_num_2, var_aux_2 );

1* adiciona a extencao ao nome do arquivo *1

concatenar( nom_ar~ent, var_aux_l, nom_comp_ar~imgl );
concatenar( nom_ar~ent, var_aux_2, nom_comp_ar~img2);

}

1*5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

NOME:

ProcsslnicPtrMscrOpr( pJegistroC _img I, PJegistroC _img2' pJegistroD _imgl, pJegistroD _img2,
p_nom_ar~regl, p_nom_ar~reg2, p_mascr_l, p_mascr_2 p_sigma
p_var_oper_BDT_x, p_var_oper_BDT_xx, p_var_oper_BDT_xy)

PARAMETROS:

p_registroC_imgl: ponteiro - para os calculos imagem 1
p_registroC_img2: ponteiro - para os calculos imagem 2
p_registroD_imgl: ponteiro - para trabalhar dados imagem 1
p_registroD_img2: ponteiro - para trabalhar dados imagem 2
p_nom_ar~regl: ponteiro - aponta nome arquivo registro 1
p_nom_ar~reg2: ponteiro - aponta nome arquivo registro 2

p_mascr_I: ponteiro - aponta mascar 1
p_mascr_2: ponteiro - aponta mascara 2

p_sigma: ponteiro - aponta valor desvio padrao
var_oper_BDT_x: operador 5x5 para as derivadas de primeiro ordem respecto a x

var_oper_BDT_xx: operador 5x5 para as derivadas de segundo ordem respecto a x
var_oper_BDT_xy: operador 5x5 para as derivadas parciaes respecto a x e y

PROCESSO:
inicializar

ponteiros com NULL
mascara

operador de imagens definidos pelo BEAUDET ( BDT )
555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555*1

ProcsslnicPtrMscrOpr( p_registroCjmgl, pJegistroC _img2, p_registroD_img I, PJegistroD jmg2,
p_nom_ar~regl, p_nom_ar~reg2' p_mascr_l, p_mascr_2, p_sigma,
p_var_oper_BDT_x, p_var_oper_BDT_xx, p_var_oper_BDT_xy)

p_base_dado *PJegistroC_imgl, *p_registroC_img2, *p_registroD_imgl, *p_registroD_img2,
*p_nom_ar~regl, *p_nom_ar~reg2;

mascara_dado *p_mascr_l, *p_mascr_2;
fioat *p_sigma;
operador_BDT_dado *p_var_oper_BDT_x, *p_var_oper_BDT_xx, *p_var_oper_BDT_xy;
(

printf( "\n\tFASE 05: Processo iniciar ponteiros, mascara, operador Beaudet\n" );

inic-ptr( &PJegistroC_imgl, &PJegistroD_imgl, &PJegistroC_img2, &p_registroD_img2,
&p_nom_ar~regl, &p_nom_ar~reg2);
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printf( "\tFASE os: Processo inicializar ponteiros, mascara, operador BDT terminado\n" );

ftIush( stdout);
}

/ .

NOME:

inic-ptr( pp_registroC_imgl, pp_registroD_imgl, pp_registroCjmgl, pp_registroD_imgl,
pp_nom_ar~regl, pp_nom_ar<Lregl )

PARAMETROS:

pp_registroC_imgl: ponteiro ponteiro· para calculos imagem 1
pp_registroD_imgl: ponteiro ponteiro· para calculos imagem 1
pp_registroC_imgl: ponteiro ponteiro - para trabalhar dados imagem 2
pp_registroD_imgl: ponteiro ponteiro· pra trabalhar dados imagem 2

pp_nom_ar<Lregl: ponteiro ponteiro - aponta nome arquivo registro 1
pp_nom_ar<Lregl: ponteiro ponteiro - aponta nome arquivo registro 2

PROCESSO:

inicializar ponteiros com NULL
........................................................................................... /
inic-ptr( pp_registroC_img 1, pp_registroD_irngl, ppJegistroC _img2, pp_registroD_imgl,

pp_nom_ar<Lregl, pp_nom_ar<Lregl)
p_base_dado "pp_registroCjmgl, "pp_registroDjmgl,

"pp _registroC _img2, "pp _registroD_imgl,
··pp_nom_Br<Lregl,··pp_nom_ar<Lreg2;

{
inic-.J)Ontr(&pp_registroC)mgl, &pp_registroD_imgl );

inic-pontr( &pp_nom_ar<Lregl, &pp_nom_8r<Lregl);
}

/ .

NOME:

inic-.J)Ontr(ppp_registroC, ppp_registroD)

PARAMETROS:

ppp_registroC: ponteiro do ponteiro ponteiro - aponta registro C
ppp_registroD: ponteiro do ponteiro ponteiro - aponta registro D

PROCESSO:

lnicializar com NULL os ponteiros registroC / D
inicializar com NULL os ponteiros nom_ar<LJeg_ C / D

................................................................................................ ,
inic-pontr( ppp_registroC, ppp_registroD)
p_base_dado ·"ppp_registroC, ·"ppp_registroD;
{
·"ppp_registroC = (p_base_dado)NULL; /. '\0' */
*"ppp_registroD = (p_base_dado)NULL; /* '\0' */

}

t····················································· .

NOME:

genr_mscr..,gaussn_l( pp_mascr_l, pp_sigma)

PARAMETROS:

pp_mascr_I: ponteiro ponteiro - aponta mascara a
pp_sigma: ponteiro ponteiro· aponta valor desvio padrao

PROCESSO:
inicializar mascara I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *••• *.* ••••••• *•••• *.*/

genr_mscr~aussn_l( pp_mascr_l, pp_sigma)
mascara_dado **pp_mascr_l;
float **pp_sigma;
{
int cont_mscr, faixa;

faixa = (int)( **pp_sigma * 2 + I );
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if( faixa % 2 = O ){
faixa++;

}

for( cont_ntScr= -(int)(faixa/2.0); cont_mscr <= (int)(faixa/2.0); concmscr++ ){

(**pp_mascr_I).ntScr[ cont_ntScr + (int)(faixal2.0) ] =

exp( -pow( (fIoat)cont_mscr, 2.0)/( 2.0 • pow( **pp_sigma, 2.0 »)/( sqrt( (double)(2·PI) ) • **pp_sigma);

(··pp_mascr_I).fIut_ntScr += (**pp_mascr_I).mscr[ cont_mscr + (int)(faixa/2.0)];
}

(**pp_mascr_I).intr_mscr = faixa;

}

I····················································· •...••...••••.•••....••...••...•...••..

NOME:

genr_ntScrJaussn_2( pp_mascr_2, pp_sigma)

PARAMETROS:

pp_mascr_2: ponteiro ponteiro - aponta mascara a
pp_sigma: ponteiro ponteiro - aponta valor desvio padrao

PROCESSO:

inicializar mascara 2, tendo em conta a paroposta de Marr-Hildreth onde a relacao do
padrao deve ser de ( sigma-a/sigma-b ) = 1.6

.....•..•..........••..........................•....•. ·······································1

genr_mscrJBUSsn_2( pp_mascr_2, pp_sigma)

mascara_dado **pp_mascr_2;

fIoat "pp_sigma;
(

int cont_ntScr, faixa;

fIoat tx_sigma;

faixa = (int)( tx_sigma • 2 + 1 );

if( faixa % 2 = O ){
faixa++;

}

for( cont_ntScr= -(int)(faixa/2.0); cont_mscr <= (int)(faixa/2.0); cont_mscr++ )(

(··pp_mascr_2).mscr[ cont_ntScr + (int)(faixa/2.0)] =
exp( -pow( (fIoat)cont_mscr, 2.0 )/( 2.0 • pow( tx_sigma, 2.0 )))/( sqrt( (double)(2·PI) ) • tx_sigma);

(**pp_mascr_2).fIut_mscr += (**pp_mascr_2).mscr[ cont_mscr + (int)(faixa/2.0)];
}

(**pp_mascr_2).intr_mscr = faixa;
}

,••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOME:

inic_oper_BDT( pp_var_oper_BDT_x, pp_var_oper_BDT_xx, pp_var_oper_BDT_xy)

PARAMETROS:

pp_var _ oper _ BDT _x: pp - aponta operador 3x3 para derivadas primeiro ordem respecto x
pp_ var _ oper _ BDT _xx: pp - aponta operador 3x3 para derivadas segundo ordem respecto x
pp_var_oper_BDT_xy: pp - aponta operador 3x3 para derivadas parciaes respecto x e y

FINALIDADE:

inicializar operador de imagens definidos pelo BEAUDET a aplicar nas derivadas numericas
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••• ,
inic_oper_BDT( pp_var_oper_BDT_x, pp_var_oper_BDT_xx, pp_var_oper_BDT_xy)
operador_BDT_dado "pp_var_oper_BDT_x, **pp_var_oper_BDT_xx, "pp_var_oper_BDT_xy;
{

(**pp_var_oper_BDT_x).OPRD_BDT[O][O] = -1.0;
(**pp_var_oper_BDT_x).OPRD_BDT[I][O] = 0.0;
(**pp_var_oper_BDT_x).OPRD_BDT[2][0] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_x).OPRD_BDT[O][l] = -1.0;

(**pp_var_oper_BDT_x).OPRD_BDT[I][I] = 0.0;
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(**pp_var_oper_BDT_x).OPRD_BDT[0][2] = -1.0;
(**pp_var_oper_BDT_x).OPRD_BDT[I][2] = 0.0;

(**pp_var_oper_BDT_x).OPRD_BDT[2][2] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_x).intr_oprd_BDT = 3;
(**pp_ var_oper_BDT _x).flut_oprd_BDT = 6.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD_BDT[O][O] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD_BDT[I][O] = -2.0;
(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD_BDT[2][0] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD_BDT[O][I] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD _BDT[I][I] = -2.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD_BDT[2][1] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD_BDT[0][2] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD_BDT[I][2] = -2.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).OPRD_BDT[2][2] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xx).intr_oprd_BDT = 3;
(**pp_var_oper_BDT_xx).flut_oprd_BDT = 3.0;

(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[O][O] = 1.0;
(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[I][O] = 0.0;
(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[2][0] = -1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[O][I] = 0.0;
(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[I][I] = 0.0;
(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[2][1] = 0.0;

(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[0][2] = -1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[I][2] = 0.0;

(**pp_var_oper_BDT_xy).OPRD_BDT[2][2] = 1.0;

(**pp_var_oper_BDT_xy).intr_oprd_BDT = 3;

(**pp_var_oper_BDT_xy).flut_oprd_BDT = 4.0;
}

/*66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
NOME:

ProcssCalcTamArrj( p_tam_arrj, p_coluna, p_linha, p_dado_num_lin_col, x, y,

nom_comp_arCLimgl, nom_comp_arCLimg2)

PARAMETROS:

p_tam_arrj: ponteiro - aponta tamanho do arranjo
pJinha: ponteiro - aponta numero linha

p_coluna: ponteiro - aponta numero coluna

p_dado_numJin_col: ponteiro - aponta dado opcao numero de Iin-col
x: tamanho da imagem em x dos quadros I e 2
y: tamanho da imagem em y dos quadros I e 2

nom_comp_arCLimgl: nome completo do arquivo da imagem I

nom_comp_arCLimg2: nome completo do arquivo da imagem 2

PROCESSO:

Ler cabecalho do arquivo-imagem de entrada para encontrar valor numero de linhas-colunas
ou

ler dado numero de linhas-colunas a partir da linha de comando
calcular o tamanho adequado do arranjo em funcao do numero de filas-colunas

66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666*/

ProcssCalcTamArrj( p_tam_arrj, p_coluna, p_linha, p_dado_num_lin_col, x, y,

nom_comp_arCLimgl, nom_comp_arCLimg2)

int *p_linha, *p_coluna, *p_dado_numJin_col, *p_tam_arrj;
string nom_comp_arCLimgl, nom_comp_arCLimg2;
int x[NUM_QUA], y[NUM_QUA];
{

intxO=O,yO=O, xl=O, yl=O, **pp_tam_arrj;

printf( u\n\tF ASE 06: Processo calcular tamanho arranjo\nu );

/* comuta opcao para coleta de informacao numero filas colunas */
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switeh( *p_dado_num Jin _çol ){
/* proçurQ vwor numero filitl-wlunitl no cilbecalho imagem */
case O : /* procura valor numero fila-coluna no cabecalho imagem 1 .•,

tlUnJll!:ter( nom_comp_lIfll.imgl, cl'txO,cl'tyO,cl'tp_tam_onj );

x[O] =xO;
y[O] =yO;

/. procura valor numero fila-coluna no cabecalho imagem 2 ./

tam_raster( nom30mp_arqJmg2, &xl, &yl, &p_tam_arrj);

x[l]=x1;
y[I] = yl;

/. verifica valores numero filas-colunas dos quadros de imagens ./

tam_valido( y, x);

'p_linha = yO;

'p_coluna = xO;

break;

/. proçurQ valor numero de linha-coluna atraves linha de comando ./

case I : pp_tam_arrj = &p_tlUn_arrj;

x[O] = 'p_coluna;

x[I] = 'p_coluna;

y[O] = 'pJinha;

y[l] = 'p_linha;

break;

default: erro(6); /. erro indefinido '/
}

printf( "\tFASE 06: Processo calcular tamanho arranjo terminado\n" );

ffiush( stdout );
}

/ .

NOME:

tam_raster( nom_arCLraster, p_x, p....y,pp_tam_arrj )

PARAMETROS:

nom_ arCLraster: nome do arquivo - formato raster

p_x: ponteiro - aponta numero de colunas do arquivo formato raster
p....y:ponteiro - aponta numero de linhas do arquivo formato raster

pp_tam_arrj: ponteiro ponteiro - aponta tamanho do arranjo ( potencia de 2 )

PROCESSO:

abrir arquivo-imagem formato raster

verificar abertura de arquivo
ler cabecalho do arquivo para obter o valor numero fila-coluna
chamar funcao para estimar o tamanho adequado do arranjo
(tamanho arranjo deve ser potencia de 2)

................................................................................................ /

tam_raster( nom_arCLraster, pJin, p_col, pp_tam_arrj)
string nom_arCLraster;
int 'p_lin, 'p_col, "pp_tam_arrj;
{

rasterCdado cabe_img;

int num_qua_img_ent, val_max;

cabe_img.numr_linh = O;
cabe_img.numr_coln = O;

/. abrindo arquivo ./
num_qua_img_ent = open( nom_arCLraster, O_RDONLY);

/. verificando abertura do arquivo ./

if( num_qua_img_ent < O){
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erro(5);
}

,. erro abertura arquivo .,

110

,. verificando - lendo cabecalho (32bytes) .,

if( read( num_qua_img_ent, &cabejmg, LER_CABE) = LER_CABE){

·p_col = cabejmg.nurnr_coln;

·pJin = cabejmg.numr_linh;

,. chamando funcao para o calculo do arranjo .,

ca1c_tam_arrj( &pJin, &p_col, &pp_tam_arrj );
}
else{

erro( 4); ,. erro leitura cabeca1ho .,
}

c1ose( num_quajmILent);
}

, .

NOME:

tam_ valido( linhas, colunas )

PARAMETROS:

linhas : tamanho da imagem quadros I e 2

colunas : tamanho da imagem quadros I e 2

PROCESSO:

verificar compatibilidade do tamanho dos quadros de imagens I e 2 (linhas-colunas)
** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,
tam _valido( linhas, colunas )
int Iinhas[NUM_QUA], colunas[NUM_QUA];
{

if( linhas[O] != Iinhas[l] 11 colunas[O] != colunas[l]){
erro(8); ,. tamanho da imagem nao-compativel .,

}
}

/ .

NOME:

calc_tam_arrj( pp_num_linha, pp_num_coluna, ppp_tam_arrj)

PARAMETROS:

pp_num_linha: ponteiro ponteiro - aponta numero de linhas do arquivo raster;

pp_num_coluna: ponteiro ponteiro - aponta numero de colunas do arquivo raster;

ppp_tam_arrj: ponteiro do ponteiro ponteiro - aponta tamanho do arranjo (potencia de 2)

PROCESSO:

calcular o tamanho adequado do arranjo
( tamanho do arranjo deve ser potencia de 2 )

............................................................................................... ,
calc_tam_arrj( pp_numJinha, pp_num_coluna, ppp_tam_arrj )
int ··pp_numJinha, **pp_num_coluna, **·ppp_tam_arrj;
{

int val_max;

,. asseguramento do valor maximo .,

if( **pp_num_coluna > ··pp_num_linha){
val_max = **pp_num_coluna;

}

else{

val_max = **pp_numJinha;
}

,. escolhendo tamanho do arranjo ·1
if( val_max <=NIO && val_max > N9){

·**ppp_tam_arrj =NIO; I·NIO=1024·1
}

else{

if( val_max <= N9 && val_max > N8){
·**ppp_tam_arrj =N9; I· N9=512·1

}

e1se{

if( val_max <= N8 && val_max > N7 )(

·**ppp_tam_arrj = N8; I· N8=256 ·1

q: C'. r
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}
else{

if( val_max <= N7 && val_max > N6 )(

·"ppp_tam_arrj = N7; /* N7=128 */
}

else {

erro(7); /* tamanho da imagem deve estar entre 1024 e 128 */
}

}
}

}
}

/*7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
NOME:

ProcssCriaPtrBase( pJegistroC jmgl, p_registroC _img2, pJegistroD _img I, p_registroD _img2,
p_tam_arrj, x, y)

PARAMETROS:

PJegistroC_imgl: ponteiro - para calculos imagem I
pJegistroC_img2: ponteiro - para calculos imagem 2

pJegistroD _img I: ponteiro· para dados imagem I

pJegistroD _img2: ponteiro - para dados imagem 2

p_tam_arrj: ponteiro - aponta valor tamanho arranjo
x: tamanho da imagem em x dos quadros I e 2
y: tamanho da imagem em y dos quadros I e 2

PROCESSO:

criar ponteiros base para manipular calculos e dados imagens
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777*/

ProcssCriaPtrBase( p_registroC _img I, pJegistroC _img2, p_registroD _img I, PJegistroD _img2,
p_tam_arrj, x, y)

p_base_dado ·pJegistroCjmgl, *p_registroC)mg2, *pJegistroD)mgl, *p_registroD_img2;

int *p_tam_arrj;

intx[NUM_QUA], y[NUM_QUA];
{

int x_O, x_I, y_O, y_l;

printf( "\n\tFASE 07: Processo criar base ponteiros\n" );

x_O = x[O];

LO=y[O];
x_I =x[l];
y_' =y[I];

/* para imagem I */

cria Jltr _ base( &p JegistroC _img I, &p JegistroD _img I,
*p_tam_arrj, &x_O, &y_O);

/* para imagem 2 */

cria Jltr_ base( &p _registroC )mg2, &p JegistroD _img2,

*p_tam_arrj, &x_l, &LI );

printf( "\tFASE 07: Processo criar base ponteiros terminado\n" );

ftlush( stdout );
}

j •••••••••••• ****** •• **** ••••• * ••••••••••• **** •••••••••••• * •• **.**** •• *** •••• ** •• *** •• * ••••••••••
NOME:

cria Jltr _base( pp JegistroC _ img, ppJegistroD _img,
resl_bas, p_tam_imLx_bas, p_tam_img""y_bas)

PARAMETROS:

pp_registroC_img: ponteiro - ponteiro aponta registro A da imagem

ppJegistroD _img: ponteiro - ponteiro aponta registro B da imagem
resol_bas: valor resolucao base

p_tam_img_x_bas: ponteiro - aponta tamanho imagem em x da base
p_tam_img""y_bas: ponteiro - aponta tamanho imagem em y da base

PROCESSO:

produzir ponteiros para apontar base arranjo dados
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aplicar valor resolucao base
fixar base registros A e B

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••• /
cria-ptr _base( pp_registroCJmg, pp_registroD_img,

resl_bas, p_tam_img_x_bas, p_tam_im!LLbas)
p_base_dado "pp JegistroC _img, "pp _registroD_img;
int resl_bas, *p_tam_img_x_bas, *p_tam_imU_bas;
{
p_base_dado gera_end_base_regJnfrO,

regis_enderJeser;
int x_bas, y_bas;

x_bas = *p_tam_img_x_bas; '* artificio *'
y_bas = *p_tamJmu_bas; '* artificio *'

'* para armazenar endereco gerado *'
regis_ender_reser = gera_end_baseJeg_infr( &resl_bas, &x_bas, &y_bas);

'* para registrar enderecos *'
registro_end_resv( regis_ender_reser, &PPJegistroC_img, &pp_registroD_img);

'* para reservar memoria *'
resrv_memr_end_base( regis_ender_reser);

}

/•• ** ••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOME:

p_base_dado gera_end_baseJeg_infr( p_resl_bs, p_x_bs, PJ_bs)

PARAMETROS:

p_resl_bs: ponteiro - aponta resolucao base
p_x_bs: ponteiro - aponta tamanho imagem base
PJ_bs: ponteiro - aponta tamanho imagem base

PROCESSO:

gera endereco para reservar memoria,
registrar

valor da resolucao, e
tamanho numero linhas-colunas

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• **** •••••••••• /
p_base_dado gera_end_baseJeg_infr( pJesl_bs, p_x_bs, PJ_bs)
int *pJesl_bs, *p_x_bs, *PJ_bs;
{

p_base_dado enderJeser;

/* gera endereco */
enderJeser = (p_base_dado)malloc( sizeof(base_dado»;

if( enderJeser = NULL ){
erro(I I); '* erro de alocacao, ponteiro nulo */

}
else{

'* registra dado com endereco gerado *'
ender_reser -> resol = *p_resl_bs;
enderJeser -> tam_x = *p_x_bs;
enderJeser -> tamJ = *PJ_bs;

}
return( enderJeser);

}

/**.** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOME:

registro_end_resv( registro_reserva, pppJegistroC, ppp_registroD)

PARAMETROS:

reser~uar: ponteiro da reserva a guardar
ppp_registroC: ponteiro do ponteiro ponteiro aponta registro A
pppJegistroD: ponteiro do ponteiro ponteiro apontada registro B

PROCESSO:

atribuir endereco gerado em ponteiros ( registro-C e D )
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ********************************************/

registro_endJesv( registro_reserva, pppJegistroC, ppp_registroD)
p_base_dado registroJeserva, *"pppJegistroC, *"pppJegistroD;
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{

"·pppJegistroC = registro_reserva;
"·ppp_registroD = registro_reserva;

}

/ .

NAME:

resrv_memr_end_base( p_base_dd )

PARAMETROS:

p_base_dd: ponteiro - aponta base

PROCESSO:

reservar tamanho adequado memoria para armazenar dados imagem ( tamanho x-y )
registrar reserva no endereco que indica p~aussn e p_laplcn

............................................................................................... /

resrv_memr_end_base( p_base_dd )
p_base_dado p_base_dd;
{
switch( p_base_dd -> resol ){
case N3: p_base_dd->p~aussn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_8»;

p_base_dd->pJaplcn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_8»;
break:;

case N4: p_base_dd->p~aussn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_16»;
p_base_dd->pJaplcn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_16»;
break:;

case N5 : p_base_dd->p~aussn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_32»;
p_base_dd->p_laplcn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_32»;
break:;

case N6: p_base_dd->p~aussn = (img_1024 ·)malloc( sizeof(img_64) );
p_base_dd->pJaplcn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_64»;
break:;

case N7: p_base_dd->p~aussn = (img_1024 ·)malloc( sizeof(imlL128»;
p_base_dd->p_laplcn = (img_1024 ·)malloc( sizeof(img_128»;
break:;

case N8: p_base_dd->p~aussn = (img_1024 ·)malloc( sizeof(img_256»;
p_base_dd->pJaplcn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_256»;
break:;

case N9: p_base_dd->p~aussn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_512»;
p_base_dd->p_laplcn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_512»;
break:;

case NIO : p_base_dd->p~aussn = (img_I024 ·)malloc( sizeof(img_1024»;
p_base_dd->p_laplcn = (imIL1024 ·)malloc( sizeof(img_I024»;
break:;

default: erro(6); /. erro indefinido .;
break:;ll

;·8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
NOME:

ProcssLerRegDaEnt( nom_comp_arlLimgl, nom_comp_arlLimg2, CABE_IMG,
arrjjmg_BI, arrjjmg_B2, pJin, p_col, p_tam_arrj)

PARAMETROS:

nom_copm_arlLimgl: nome completo - roteiro da imagem I
nom_copm_arlLimg2: nome completo - roteiro da imagem 2

CABE_IMG: cabecalho de imagem arranjo matriz
arrLimg_BI: arranjo para registro dados imagem I
arrjjmg_B2: arranjo para registro dados imagem 2

pJin: ponteiro - aponta numero linhas do quadro
p_col: ponteiro - aponta numero de colunas do quadro

p_tam_arrj: ponteiro - aponta valor do tamanho do arranjo

PROCESSO:

ler e registrar dados das imagens de entrada
88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888·;
ProcssLerRegDaEnt( nom_comp_arlLimgl, nom_comp_arlLimg2, CABE_IMG,

arrUmg_BI, arrUmg_B2, p_lin, p_col, p_tam_arrj )
string nom_comp_arlLimgl, nom_comp_arlLimg2;
unsigned char CABE_IMG[B_CABE];
int ·p_lin, ·p_col, ·p_tam_arrj;
float arrUmg_B I[NIO·N 10], arrUmILB2[NIO·NIO];
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114

(
printf( "\n\tFASE 08: Processo ler-registrar dados entrada\n" );

I· imagem I ·1
leJeg_dado_img( nom_comp_arlLimgl, CABE_IMG, arrLimg_BI, &pJin, &p_col, &p_tarn_arrj );

I· imagem 2 ·1
le_relLdado_img( nom_comp_arlLimg2, CABE_IMG, arrjjmg_B2, &pJin, &p_col, &p_tarn_arrj );

printf( "\tFASE 08: Processo ler-registrar dados entrada terminado\n" );

ftlush( stdout );
}

I····················································· .......................................•...

NOME:

le_reg_dado_img( nome_arq, CABA_IMG, arrjJmg, pp_linh, pp_coluna, pp_reso_arr)

PARAMETROS:

nome_arq: nome do arquivo
CABE_IMG: matriz cabecalho da imagem (formato raster-fiIe)
arr_img: arranjo-matriz
pp_linh: ponteiro-ponteiro aponta numero de linhas

pp_coluna: ponteiro-ponteiro aponta numero de colunas
pp_reso_arr: ponteiro-ponteiro aponta valor resolucao arranjo

PROCESSO:

ler arquivo (formato rasterfile) e registrar os seus elementos no arranjo-matriz <arrjmgO>
** •••• ** ••••••••••••••••• ** ••••••• * ••• *** •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••• ** •••••• **.,
leJeg_dado_img( nome_arq, CABE_IMG, arrLimg, pp_linh, pp_coluna, ppJeso_arr)
string nome_arq;
unsigned char CABE_IMG[B_CABE);
float arrjJmg[NIO·NIO);
int ··pp_linh, "pp_coluna, "ppJeso_arr;
(
unsigned char elemjmg_chr;
int cont_lin, cont_col, num)den_qua_ent, num_read;

I· verificar abertura arquivo ·1
if( num_iden_qua_ent < O)

erro(6);

I· ler cabecalho arquivo, intuito pular dados do cabecalho ·1
if( read( num_iden_qua_ent, CABE_IMG, B_CABE) != B_CABE)

erro(4); I· erro leitura cabecalho ·1

I· ler e registrar elementos imagem ·1
for( conUin = O;conUin < "pp_linh; conUin++ )(

for( cont_col = O;cont_col < ··pp_coluna; cont_col++){

if( num_read != 1 )(
erro(3); I· erro leitura ·1

}

else{
arrLimg[ ··pp_reso_arr· conUin + cont_col ] = (float)elem_img_chr;

}

}

}

c1ose(num_iden_qua_ent);
}

1·99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

NOME:

ProcssDOG( pJegistroD jmg 1, PJegistroD _img2 )

PARAMETROS:

p_registroD_imgl: ponteiro - aponta registro dados imagem I
p_registroD_img2: ponteiro - aponta registro dados imagem 2
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PROCESSO:

executar a diferencia de gaussianos - DOG

( resultado base para estimar o Fluxo Otico )
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999·/

ProcssDOG( p_registroD_imgl, p_registroD_img2)

p_base_dado ·p_registroDjmgl, ·PJegistroDjmg2;
{
printf( "\n\tF ASE 09: Processo filtrar arranjo dados\n" );

/. para imagem 1 ./

calcula_DOG_img( ·PJegistroDjmgl );

/. para imagem 2 ./

calcula_DOGjmg( ·PJegistroDjmg2);

printf( "\tF ASE 09: Processo filtrar arranjo dados terminado\n" );

ffiush( stdout );
}

/ .

NOME:

calcula_DOGjmg( registroD)

PARAMETRO:

registroD: contem endereco para dados imagem

PROCESSO:

construir arranjo de dados para o execucao da Difereca de Gaussuianos
............................................................................................... /
calcula_DOG_img( registroD )
p_base_dado registroD;
{

calcula_GA( &registroD);

calcula_GB( &registroD);

calcula_DOG( &registroD); /. DOG: Diferenca de (Of) Gaussianos ./

/ .

NOME:

calcula_GA( pJegistroD)

PARAMETROS:

pJegistroD: ponteiro - aponta endereco base

PROCESSO:

calcular gaussiano A
•• ** ••••••••••• *••••••••••• * •• ** ••••••••• ***.*** •••••••••• ** •••••• *** ••• *** ••••• ***.*** •• ** •• **j

calcula_GA( pJegistroO)
p_base_dado ·p_registroO;
{

extem mascara_dado mascr_2;

exect_convlc( &pJegistroO, &mascr_2 );
}

/***** •••••••••••••• ** •••••• ******* •• ****** •• ****.** •• ** •••• ** ••••••••••••• *******.*****.*** ••••••

NOME:

exect_convlc( pp_base_conv, p_mascr)

PARAMETROS:

pp_base_conv : ponteiro - ponteiro aponta dados-imagem a ser convolucionada

p_mascr: ponteiro - aponta mascara para convolucao

PROCESSO:

executar convolucao 20 do arranjo-imagem enderecados pelo usando mascara 10,
•• ** ••••• *.*** ••• * ••••• ***.** ••• ************.***.**.*********************************************/

exect_convlc( pp_base_conv, p_mascr)
p_base_dado upp_base_conv;
mascara_dado *p_mascr;
{

p_base_dado regis _ender _reser;
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res_bas = (**pp_base_conv)->resol;

tarn_xx = (**pp_base_conv)->tarn_x;
tarn...Yy = (**pp_base_conv)->tarn"'y;

mscr_max = (*p_mascr).intr_mscr;

calcu_int = (float)mscr_maxl2;

reserv-..!:aussn( regis_ender_reser);

for( conUin = calcu_int; conUin < tarn...YY- calcu_int; conUin++){

for( cont_col = calcu_int; cont_col < tarn_xx - calcu_int; cont_col++){

acumulador = 0.0;

calculo = cont_col + (cont_masc - calcuJnt);

aux_a = (*p_mascr).mscr[cont_masc];
aux_b = (*(**pp_base_conv)->p-..!:aussn)[ res_bas * cont_lin + calculo];

acumulador += aux_a * aux_b;
}

(*regis_ender_reser->p-..!:aussn)[res_bas * conUin + cont_col] = acumulador/(*p_mascr).flut_mscr;
}

}

for( conUin = calcu_int; conUin < tarn...YY- calcu_int; conUin++ )(
for( cont_col = calcu_int; cont_col < tarn_xx - calcu_int; cont_col++){

acumulador = 0.0;

calculo = conUin + (cont_masc - calcuJnt);

aux_c = (*p_mascr).mscr[cont_masc];
aux_d = (*regis_ender_reser->p-..!:aussn)[ res_bas * calculo + cont_col ];

acumulador += aux_c*aux_d;
}

(*(**pp_base_conv)->p_laplcn)[res_bas * conUin + cont_col] = acumulador/(*p_mascr).flut_mscr;
}

}

free( regis_ender_reser);
}

/* ••• *********** ••*************************.*** •• *** ••• ***********.************************.*.*.

NOME:

calcula_GB( p_registroD)

PARAMETRO:

PJegistroD: ponteiro - aponta dados a convolucionar

PROCESSO:

calcular gaussiano B
******.****** •••• ****************************************** •• **** •• **** ••• * ••• *******************/

calcula_GB( pJegistroD)
p_base_dado *p_registroD;
{

extem mascara_dado mascr _I ;

p_base_dado regis _ender _reser, *p_regis _ender _ reser;
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res_bas = (*p_registroD)·>resol;
tam_xx = (*p_registroD)·>tam_x;
tam...JY = (·pJegistroD)·>tam...J;

regis_enderJeser->p j;aussn = (*p_registroD)->p_laplcn;

for( conUin = o; conUin < tam...JY;conUin++){
for( cont_col = o; conCcol < tam_xx; cont_col++){

if( (conUin%2 = O) 1\ (cont_col%2 = O)){

( ·regis_enderJeser->pj;aussn )[ res_bas • conUin + cont_col ] = 0.0;
}

}

}

(·PJegistroD)->pJaplcn = regis_enderJeser->pJaplcn;

,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••
NOME:

calcula_OOG( p_registroD )

PARAMETRO:

p_registroD: ponteiro - aponta dados convolucionados

PROCESSO:

calcular diferencia de gaussianos - DOG.
••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••• ** ••••••••• **.** •••••••• *** •••• ***** •••••• **** •••• */

calcula_DOG( p_registroD)
p_base_dado ·p_registroD;
{

int contJin, cont_col;
float aux_a, aux_b;

for( conUin = O; conUin < (·p_registroD)->tam...J; conUin++ ){
for( cont_col = O; cont_col < (·PJegistroD)->tam_x; cont_col++){

aux_a = (·(·pJegistroD)->pj;aussn)[ (·p_registroD)->resol • conUin + cont_col ];
aux_b = (·(·p_registroD)->pJaplcn)[ (·PJegistroD)->resol • conUin + cont_col ];

( ·(·p_registroD)->p_laplcn)[ (·PJegistroD)->resol • conUin + cont_col ] = aux_a - aux_b;
}

}

}

j •••••••••••••• ** •••• ** •••••••••••••••• *** ••••••••• *** ••••• *** •••• *** •••• **** •••• ** ••••••••• * ••••
NOME:

reserv-.Eaussn( p_base_dd)

PARAMETRO:

p_base_dd: ponteiro - aponta reserva memoria

PROCESSO:

reservar memoria para armazenar dados dos calculos
o acesso do tamanho da reserva e funcao do valor da resolucao

fixar a reserva no < p_base_dd -> gauss-"tr >
•••••••• *** ••••••••••••• * ••••••••••••• ** ••••••••••• *** ••••••• ** ••••• ** •••• ** •••• ** •• *** ••••• **/

reserv-.Eaussn( p_base_dd )
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p_base_dado p_base_dd;
{

switch( p_base_dd->resol){
case N3 : p_base_dd -> pJaussn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_8»;

break;
case N4 : p_base_dd -> pJaussn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_16»;

break;
case N5 : p_base_dd -> pJaussn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_32»;

break;
case N6 : p_base_dd -> pJaussn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_64»;

break;
case N7 : p_base_dd -> pJaussn = (img_I024 *)malloc( sizeof(img_128»;

break;
case N8 : p_base_dd -> pJaussn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_256»;

break;
case N9 : p_base_dd -> pJaussn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_512) );

break;
case NIO : p_base_dd -> pJaussn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_1024»;

break;

default : erro(6);
break;

}I
/.** •••••• ** ••••••••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••
NOME:

reserv_laplcn( p_base_dd)

PARAMETRO:

p_base_dd: ponteiro - aponta reserva memoria

PROCESSO:

reservar memoria para armazenar dados dos calculos
o acesso do tamanho da reserva e funcao do valor da resolucao

............................................................................................... ,
reservJaplcn( p_base_dd)
p_base_dado p_base_dd;
{

switch( p_base_dd->resol ){
case N3 : p_base_dd -> p_laplcn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_8»;

break;
case N4 : p_base_dd -> pJaplcn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_16»;

break;
case N5 : p_base_dd -> p_laplcn = (img_I024 *)malloc( sizeof(img_32»;

break;
case N6 : p_base_dd -> pJaplcn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_64»;

break;
case N7 : p_base_dd -> pJaplcn = (img_I024 *)malloc( sizeof(img_128»;

break;
case N8 : p_base_dd -> p_laplcn = (img_1024 *)malloc( sizeof(img_256»;

break;
case N9 : p_base_dd -> p_laplcn = (img_1024 *)malloc( sizeof(imL512»;

break;
case NIO : p_base_dd -> pJaplcn = (img_1024 *)malloc( sizeof(imLI024»;

break;

default : erro(6);
break;

}

}

/•••••••• ** ••••• *** •••••••••••••••••••••••••• ** •• ** •••••••• *•• * ••• ** •••••••••• ***** ••••••• **.* ••
NAME:

Iibr_memoJaussn( p_base_dd)

PARAMETRO:

p_base_dd : ponteiro -libera memoria

PROCESSO:

liberar reserva memoria do arranjo-imagem gaussiana enderecada pelo ponteiro <p_base_dd>
•••••••••••••••••• ** ••••••• *** •••••••••••••••••••••••••••• ** •• ** ••••••• **** ••••• ** ••••••••••••• /
Iibr_memoJaussn( p_base_dd)
p_base_dado p_base_dd;

IFSC·LISP
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{

switch( p_base_dd ."? resol ){
case N3 : free( (img_8 *)1'_base_dd -> I'~aussn );

break;
case N4 : free( (img_16 *)p_base_dd·> p-1\aussn );

break;
case N5 : free( (img_32 *)p_base_dd .> p-1\aussn );

break;
case N6 : free( (img_64 *)p_base_dd -> p~aussn );

break;
case N7 : free( (img_128 *)p_base_dd -> p-1\aussn);

break;
case N8 : free( (img_256 *)p_base_dd -> p~aussn);

break;
case N9 : free( (img_512 *)p_base_dd·> p-1\aussn);

break;
case NIO : free( (imlLto24 *)p_base_dd -> p~aussn);

break;

defauit : erro(6) ;
break;

}
}

/*10101010101010101010101010 to 10 to 10 10 10 10 10 to 10 10 10 10 10 10 to 10 10 10
NOME:

ProcssEstimaFluxo( p_registroC_imgl, p_registroC_img2, pJegistroD _imgl, pJegistroD jmg2,
p_nom_ar~regl, p_nom_ar~reg2, p_numjter_atenr)

PARAMETROS :

p_registroC_imgl: ponteiro - para calculos imagem I
p_registroCjmg2: ponteiro - para calculos imagem 2
p_registroD_imgl: ponteiro - para dados imagem 1
p_registroD_img2: ponteiro - para dados imagem 2

p_nom_ar~reg 1: ponteiro - aponta nome arquivo registro 1
p_nom_ar~reg2: ponteiro - nome arquivo registro 2

p_numjter_atenr: ponteiro - aponta numero iteracoes atenuacao

PROCESSO:
calcular Fluxo Otico
apagar ponteiros

10101010101010 to 10 10 to 10 10 to 10 10 10 10 10 10 10 10 to 10 to 10 10 10 10 10 to to */

ProcssEstimaFluxo( p_registroC_img I, P_registroCjmg2, p_registroD_img 1, P_registroDjmg2,
p_nom_ar~regl, p_nom_ar~reg2, p_num_iter_atenr, p_tarnJan)

p_base_dado *p_registroC_img 1, *p_registroC_img2, *pJegistroD _img 1, *p_registroD_img2,
*p_nom_ar~regl, *p_nom_ar~reg2;

int *p_num_iter_atenr;
{

p_base_dado gera_end_base_reg_infrO, regis_ender_reser, "ppyassJeg_A, "ppyass_reg_B;

printf( "\n\tFASE to: Processo produz F1uxo\n");

/* artificios */

baseJesl = (*pJegistroCjmgl)->resol;
tarn_xx = (*p_registroC_imgl)->tam_x;
tarnj'Y = (*PJegistroC_imgl)->tarnj';

pPyasSJelLA = &p_nom_ar~regl; /* artificio */
pPyasSJelLB = &p_nom_ar~reg2;

calcl_carnp_fluxo( &p_registroC_img1, &p_registroCjmg2, &pJegistroD _img I, &p_registroD_img2,
&p_nom_ar~regl, &p_nom_ar~reg2, &p_num_iter_atenr);

libr_reserv_campyaram( *p_nom_ar~reg2); /* libera reserva parametrica */
librJeserv_carnp_vetrl( regis_ender_reser); /* libera reserva vetorial */
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free( regis _ender Jeser );

printft "\tFASE 10: Processo produz Fluxo tenninado\n");

illush( stdout );
}

1************************************************************************************************

NOME:

reserv_camp_vetrl( p_base_dd)

PARAMETROS:

p_base _dd: ponteiro - reserva memoria

PROCESSO:

reservar memoria para registrar o campo vetorial - fluxo

tamanho da reserva e indicada pelo tipo de resolucao
............................................................................................... ,
reserv_camp_vetrl( p_base_dd )

p_base_dado p_base_dd;
{

switch( p_base_dd ->resol){
case N3 : p_base_dd -> p_vetrl = (camp_desl_1024 *)malloc( sizeoftcamp_desl_8»;

break;

case N4 : p_base_dd -> p_vetrl = (camp_desl_1024 *)malloc( sizeoftcamp_desl_16»;
break;

case N5 : p_base_dd -> p_vetrl = (camp_desl_1024 *)malloc( sizeof(camp_desl_32»;
break;

case N6 : p_base_dd -> p_vetrl = (camp_desl_l024 *)malloc( sizeof(camp_desl_64»;
break;

case N7 : p_base_dd -> p_vetrl = (camp_desl_1024 *)malloc( sizeof(camp_desl_128»;
break;

case N8 : p_base_dd -> p_vetrl = (camp_desU024 *)malloc( sizeof(camp_desl_256»;
break;

case N9 : p_base_dd -> p_vetrl = (camp_desU024 *)malloc( sizeof(camp_desl_512»;
break;

case NIO : p_base_dd -> p_vetrl = (camp_desU024 *)malloc( sizeof(camp_desU024»;
break;

default : erro(6);
break;

}

}

/•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *** ••• ** ••• ** •••••••••
NOME:

calc1_camp_fluxo( pp_registroC_imgl, PPJegistroC_img2, pp_registroD_imgl, pp_registroDJmg2,
pp_nom_ar~regl, pp_nom_ar~reg2, pp_num_iter_atenr)

PARAMETROS:

ppJegistroC_imgl: ponteiro-ponteiro para calculos imagem 1
pp JegistroC _img2: ponteiro-ponteiro para calculos imagem 2

pp _registroD _img 1: ponteiro-ponteiro para dados imagem 1

pp_registroD _img2: ponteiro-ponteiro para dados imagem 2
pp_nom_ar~regl: ponteiro-ponteiro aponta lista do campo
pp_nom_ar~reg2: ponteiro-ponteiro aponta lista do campo

pp_num_iter_atenr: ponteiro-ponteiro aponta numero de interacoes atenuacao

PROCESSO:

calcular o campo dO fluxo
apagar ponteiros

** •••••••••••••••••••••••••••• ** •• * •• **** •• *** ••• ** •• * •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;

calc1_ camp _fl uxo( pp JegistroC _img I, pp_registroC _img2, ppJegistroD Jmg I, pp _registroD _ img2,

pp_nom_ar~regl, pp_nom_ar~reg2, pp_num_iter_atenr)
p_base_dado **pPJegistroC_imgl, **pPJegistroC_img2, **pp_registroD_imgl, **pp_registroD_img2,

**pp_nom_ar~regl, **pp_nom_ar~reg2;
int **pp_num_iter_atenr;
{

vtr_deslocmt_dado calc1_mel_acop();
int conUin, cont_col;
float min_nnq=O.O;

120



for( conUin = O;conUin < (**pp_nom_arlLreg2)->tamj'; conUin++){
for( cont301 = O;COnt30l < (**pp_nom_arlLreg2)->tam_x; cont_col++){

(*(Upp_"om_arlLreg2)->p_vetrl)[ (**pp_nom_arlLreg2)->resol • conUin T conccol] =
calcl_mel_acop( &pp_registroC_imgl, &pPJegistroC_img2, &minJmq, &cont_col, &conUin,

&conCcol, &contjin );

calc1_curv_ang( &pp_registroCjmgl, &pp_registroC_img2,
&pp_nom_arlLreg2, &pp_nom_arlLreg2, &conUin, &cont_col);

1

1
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Iibr_memo_laplcn( **pp_registroC_imgl );
Iibr_memoJaplcn( **ppJegistroC jmg2 );

/* libera memoria 1 */
/. libera memoria 2 */

apaga_base( **ppJegistroCjmgl, &pp_registroC_imgl, &pp_registroDjmgl );
apaga_base( **pp_registroCjmg2, &pPJegistroC_img2, &pp_registroD_img2);

atenuar( &pp_nom_arlLreg2, &pp_nom_arlLreg2, &pp_num_iter_atenr);
}

/•••••• *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *••••• **.********************************.
NOME:

reserv_camp-param( p_base_dd )

PARAMETROS:

p_base_dd: ponteiro - reserva memoria

PROCESSO:

registrar reserva de memoria para o campo parametrico
tamanho da reserva e indicada pelo tipo de resolucao

••••••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• j

reserv_camp-param( p_base_dd )
p_base_dado p_base_dd;
{

switch( p_base_dd -> resol )(
case N3 : p_base_dd -> p-param = (param_l024 ·)malloc( sizeof(param_8»;

break;
case N4 : p_base_dd -> p-param = (param_l024 *)malloc( sizeof(param_16»;

break;
case N5 : p_base_dd -> p-param = (param_1024 ·)malloc( sizeof(param_32»;

break;
case N6 : p_base_dd -> p-param = (param_l024 *)malloc( sizeof(param_64»;

break;
case N7 : p_base_dd -> p-param = (param_1024 ·)malloc( sizeof(param_128»;

break;
case N8 : p_base_dd -> p-param = (param_1024 ·)malloc( sizeof(param_256»;

break;
case N9 : p_base_dd -> p-param = (param_1024 ·)malloc( sizeof(param_512»;

break;
case NIO : p_base_dd -> p-param = (param_1024 ·)malloc( sizeof(param_1024»;

break;

default : erro(6);
break;

}

l
/•••••••••••••••••••••••• ** ••••• *** ••••••••••••••••••••••••••••• ** ••• *** ••••••••••• **** ••••••••••
NOME:

calcl_mel_acop( ppp_registroC_img I, ppp_registroC_img2, p_val_rrnq,
p_coXpixjmgl, p_coYpix_imgl, p_coXpix_img2, p_coYpixjmg2)

PARAMETROS:

ppp_registroC_imgl: ppp - aponta registro dados convolucionados
PPPJegistroCjmg2: ppp - aponta registro dados convolucionados

p_val_rrnq: p - aponta valor sqd onde sera centrado o melhor igualamento
calculado a partir duma area 3x3 em redor das coordenadas
(p_coXpix_img2,p_coXpix _imgl)

coXpixjmgl: coordenada x imgl ( pixel de referencia)
coYpix_imgl: coordenada y imgl (pixel de referencia)
coXpix_img2: coordenadas x img2, centrado na area nxn, para o calculo rrnq

referente ao pixel (x,y) da imgl
coYpix_img2: coordenadas y img2, centrado na area nxn, para o calculo rrnq



referente ao pixel (x, y) imgl

PROCESSO:

encontrar melhor casamento entre o pixel ( coXpix_irngl, coYpix_imgl ) e o pixel
(coXpix_img2, coYpix_img2) focalizados na area nxn da img2

................................................................................................. ,
vtr _ deslocmt_ dado calc1_ mel_ acop( ppp JegistroC _img 1, ppp _registroC _img2, p_val_ rrnq,

p_coXpix_imgl, p_coYpixjmgl, p_coXpix_img2, p_coYpix_img2)

p_base_dado *"ppp _ registroC _img 1, "*ppp _registroC _img2;

f10at *p_val_rrnq;

int *p_coXpix_imgl, *p_coYpix_imgl, *p_coXpix_img2, *p_coYpix_img2;
{

vtr_deslocmt_dado PTR_DSLC[VTR_ACU_RMQ], DD_RTRN;

int var_cont_x=O, var_conty=O, var_cont=O, area_nxn=O, contador_I=O, contador_2=0,

vlrjnl_cont=O, var_aux_xx, var_auxJ'Y, tam_xx, tamJ'Y;

f10at calc_raiz_min_qua(),

REG _RMQ[VTR_ACU _RMQ]; /* VTR_ACU _RMQ = AREA *AREA */

tam_xx = ("*ppp_registroC_imgl)->tam_x;

tam J'Y = (*"ppp JegistroC jmg2)->tam....Y;

/* procura na area nxn, em redor das coordenadas (p_coXpixjmg2, p_coYpix_img2) */
for( var_cont_x = -area_nxn; var_cont_x <= area_nxn; var_cont_x++){

for( var_conty = -area_nxn; var_conty <= area_oxn; var_conty++ )(

var_aux_xx = *p_coXpix_img2 + var_cont_x;
var_auxJ'Y = *p_coYpix_img2 + var_conty;

/* verifica-se valores pixels estao no range [ °<-> #Ic ] */

if( retrnr_ VRD]LS( &var_aux_xx, &var_aux""yY, &tam_xx, &tamJ'Y»){

/* registra os valores rrnq */

REG _ RMQ[ contador_I] = calc Jaiz_ min _ qua( &ppp JegistroC _img 1, &ppp _registroC _ img2,
&p_coXpix_imgl, &p_coYpix_imgl, &var_aux_xx, &var_auxyy);

PTR_DSLC[contador_l].vtr_desl_x = var_aux_xx - *p_coXpixjmgl;
PTR_DSLC[contador_l].vtr_desl""y = var_auxyy - *p_coYpix_imgl;

if( REG_RMQ[contador_l] < *p_val_rrnq){
*p_val_rrnq = REG_RMQ[contador_I];
vlrjnl_cont = contador_I;

}

contador_I++;
}

}
}

for( var_cont = O; var_cont < contador_I; var_cont++){ /* calcula variacao dos valores rrnq */

if( (var_cont != vlrjnl_cont) && (fabs( REG_RMQ[vlrjnl_cont] - REG_RMQ[var_cont] ) = O.O»){

DD_RTRN.vtr_desl_x += PTR_DSLC[var_cont].vtr_desl_x;

DD_RTRN.vtr_desl....Y += PTR_DSLC[var_cont].vtr_desly;
contador_2++;

}

}

DD_RTRN.vtr_desl_x = DD_RTRN.vtr_desl_x/(f1oat)contador_2;
DD_RTRN.vtr_desly = DD_RTRN.vtr_desly/(f1oat)contador_2;

retum( DD_RTRN);
}

/** •••••••••••• ** •••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••••••• *** ••• **
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NOME:

retrnr_ VRD_FLS( p_x, P.3, p_tam_xx, p_tam.Y)')

PARAMETROS:

p_x: ponteiro - aponta coordenada x imagem

p....y: ponteiro. aponta coordenada y imagem
p_tam_xx : ponteiro - aponta valor numero colunas
p_tam.3Y : ponteiro - aponta valor numero linhas

PROCESSO:

retomar o valor verdadeiro ou falso de ( x, y ) da imagem de tamanho (tam _xx * tam.Y)')
************************************************************************************************/

int retrnr_ VRD]LS( p_x, P.3, p_tam_xx, p_tam.Y)')

int *p_x, *p....y, *p_tam_xx, *p_tam.Y)';
{

retum( «*p_x >= O) && (*p_x < *p_tam_xx) && (*P.3 >= O) && (*P.3 < *p_tam.Y)'»);
}

/.*** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOME:

calc _raiz _min _ qua( pppp JegistroC _img I, pppp _registroC _img2,

pp_coXpix_imgl, pp_coXpixjmgl, p_coXpix_img2, P30Ypix_img2)

PARAMETROS:

pppp _registroC _img l: ppp - para registro imag 1

contiene o pixel (coXpixjmgl, coYpixjmgl )
pppp JegistroC _img2: ppp - para registro img2

contiene o pixel (coXpix_img2, coYpix_img2 )

pp _ coXpix jmg l: pp - aponta coordenada x do pixel na imagem-l

pp_coYpix_imgl: pp - aponta coordenada y do pixel na imagem-l

p_coXpix_img2: p - aponta coordenada x do pixel na imagem-2

p_coYpixjmg2: p - aponta coordenada y do pixel na imagem-2

PROCESSO:

calcular raiz minima quadrada nas diferencias entre os valores dos pontos apontados

pelos ponteiros (pp_coXpix_imgl, pp_coXpixjmgl) e (p_coXpix_img2,p_coYpix_img2)
............................................................................................... /

float calc _raiz _min _qua( pppp JegistroC _ img l, pppp _registroC _ img2,

pp_coXpix_imgl, pp_coYpix_imgl, p_coXpix_img2, p_coYpix_img2)

p_base_dado ** **pppp JegistroC )mg l, *** *pppp JegistroC _img2;
int **pp_coXpix_imgl, **pp_coYpix_irngl, *p_coXpix_irng2, *p_coYpix_img2;
{

extem mascara_dado mascr_2;

float acurnulador_srn=O.O, rnul_I=O.O, rnul_2=0.0;

double base, retomar;

reslc = (****pppp _registroC )rng I )->resol;

li_I = **pp_coYpix_irngl + var_cont_l;

11_2= *p_coYpix_img2 + var_cont_l;

cc_1 = **pp_coXpix_irngl + var_cont_2;

cc_2 = *p_coXpixjrng2 + var_cont_2;

rnul_1 = (float)rnascr_2.rnscr[ var_cont_1 + rnascr_2.intr_mscr/2];
rnul_2 = (float)rnascr_2.rnscr[ var_cont_2 + mascr_2.intr_mscr/2];

base = (double)( (*(****pPPPJegistroCjmgl)->p_laplcn)[ reslc * li_I + cc_1 ] 
( *(****pppp_registroC_irng2)->p_laplcn)[ reslc * 11_2 + cc_2]);

acurnulador_srn += rnul_1 * rnul_2 * pow( base, EXPONNT );
}

}

retomar = sqrt( (double)(acumulador_srn) ) / (rnascr_1.flut_rnscr * rnascr_1.flut_mscr);
retum( retomar );
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,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••
NOME:

calcl_ curv _ ang( ppp _registroC _imgl, ppp _registroC _img2,

PPP_base _ dd _camp _ desl, ppp _ camp -param _ desl,
pJ, p_c)

PRAMETROS:

PPPJegistroC_imgl: ppp - aponta registro C imagem_l

ppp_registroC_img2: ppp - aponta registro C imagem_2

ppp_base_dd_camp_desl: ppp - aponta base do campo de deslocamento
ppp_camp-param_desl: ppp - aponta campo parametrico do campo de deslocamento

p_l: p - aponta coordenadas y do campo de deslocamento
( para o qual o calculo e executado)

p_c: p - aponta coordenadas x do campo de deslocamento

( para o qual o calculo e executado)

PROCESSO:
calcular

curvatura principal da superficie

angulo rotacional dos eigem valores fundamentais do espaco (x,y)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *** •• ** •• *** •• *;

calc1_curv_ang( pppJegistroCjmgl, ppp_registroC_img2,

ppp _base _ dd_ camp _ desl, ppp _camp -param _desl,
p_l, p_c)

p_base_dado "*ppp_registroC_imgl, *"pppJegistroC_img2,
***ppp _base _ dd_ camp _desl, •• *ppp _ camp -param_ desl;

int *p_l, *p_c;
{

vtr_deslocmt_dado rotar_vtrO, acss_vtr_a, acss_vtr_b;

param_dado acss_angl;
area _dado acss _ area;

int calcular, lim_lado_area, i,j, 11,cc, reslc, tam_xx, tam....Yy;

float calcl_dervd_xO, calc1_dervd""yO, calc1_dervd_xxO, calc1_dervd""yYO, calc1_dervd_xyO,
val_dervd_x=O.O, val_dervd....Y=O.O, val_dervd_xx=O.O, val_dervd....YY=O.O, val_dervd_xy=O.O,

curvtr_max=O.O, curvtr_min=O.O;

reslc = ("*ppp_base_dd_camp_desl)->resol;
tam_xx = (***ppp_base_dd_camp_desl)->tam_x;
tam....YY= (•• *ppp_base_dd_camp_desl)->tam....Y;

calcular = FALSO;

for( i = -limJado_area; i <= IimJado_area; i++){ /* calculo area 3x3 */

for(j = -lim_lado_area; j <= IimJado_area; j++ ){

11= *pJ + (int)acss_vtr_a.vtr_desl....Y + i;

cc = *p_c + (int)acss_vtr3.vtr_desl_x + j;

if( retrnr _ VRD ]LS( &cc. &11,&tam _xx, &tam""yY ) ){

acss_area.AREA_DD[ i+ lim_lado_area][j + Iim_lado_area] =

calcJaiz_min_qua( &pPPJegistroC_imgl, &pPPJegistroC_img2, &p_c, &p_l, &cc, &11);
1

else{

acss_area.AREA_DD[ i + limJado_area][j + limJado_area] = -1.0;
calcular = VERDDR;

1

1

1

if( !calcular){

/* executa-se derivadas usando os operadores-imagem de Beaudet */

val_dervd_x = calcl_dervd_x(&acss_area);
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val_dervdJ = calc1_dervdJ(&acss_area);

val_dervd_xx = calc1_dervd_xx(&acss_area);

val_dervdJ)' = ca\cl_dervdJ)'(&acss_area);

val_dervd_xy = calcl_dervd_xy(&acss_area);

/* calcula curvatura principal ao longo de ( Emin, Emax ) */

i« (val_dervd_xx - val_dervdJ)')*(val_dervd_xx - val_dervdJY) + 4.0*val_dervd_xy*val_dervd_xy >= O.O){
curvtr_max =

«val_dervdJ)' + val_dervd_xx) +
sqrt«val_dervd_xx - val_dervdJy)*(val_dervd_xx - val_dervdJY) + 4.0*val_dervd_xy*val_dervd_xy»)/2;

curvtr _min =
«val_dervd""yy + val_dervd_xx) -

sqrt«val_dervd_xx - val_dervdJy)*(val_dervd_xx - val_dervdJY) + 4.0*val_dervd_xy*val_dervd_xy»/2;
}

else {

curvtr_max = 0.0;

curvtr_min = 0.0;
}

acss_ang1.parm_cur_max = curvtr_max/( CONST_DIV + acss_area.AREA_DD[ lim_lado_area][ limjado_area]);

acss_ang1.parm_cur_min = curvtr_min/( CONST_DIV + acss_area.AREA_DD[ lim_lado_area][ lim_lado_area]);

/* calcula angulo */

acss_ang1.parm_angl = atan( curvtr_min - val_dervd_xx, val_dervd_xy);

/* angulo de Emin para o eixo x */
rotar_vtr_xy( &val_dervd_x, &val_dervdJ, acss_ang1.parm_angl); /* derivado ao longo de (Emin, Emax) */

if( curvtr_min != 0.0 )(

acss _vtr _ b.vtr_ desl_ x = val_ dervd _xlcurvtr _ min; /* determina numero extremo ao longo do lado A */
}
else{

acss_vtr_b.vtr_desl_x = 0.0;
}

if( curvtr_max != 0.0 )(

acss_vtr_b.vtr_desl....Y = val_dervdJ/curvtr_max; /* determina numero extremo ao longo do lado B */
}

else {

acss_vtr_b.vtr_desl....Y = 0.0;
}

if( (fabs(acss_vtr_b.vtr_desl_x) > 1.0) 1\ (curvtr_min <= O.O»{

acss_vtr_b.vtr_desl_x = 0.0;
acss_angl.parm_cur_min = 0.0;

}

if( (fabs(acss_vtr_b.vtr_desIJ) > 1.0) 1\ (curvtr_max <= O.O»{
acss_vtr_b.vtr_desl....Y = 0.0;
acss_angl.parm_cur_max = 0.0;

}

( *("*ppp_base_dd_camp_desl)->p_vetrl)[ reslc * *pj + *p_c] = acss_vtr_a;
( *("*ppp_camp-param_desl)->p-param)[ reslc * *pj + *p_c] = acss_angl;

}

else{

acss_vtr_a.vtr_desl_x = 0.0;

acss_vtr_a.vtr_desl....Y = 0.0;

acss_angl.parm_cur_min = 0.0;

acss_angl.parm_cur_max = 0.0;

( *(*"ppp_camp-param_desl)->p-param)[ res\c * *p_1 + *p_c] = acss_angl;
}

/••********** •••• ** •••••••••••• **** ••• *.** •••• ****.*** ••••• ***.**.**** ••• * ••••••• *** •••• *
NOME:

calc1_dervd_x( vai_cai_der)

,
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PARAMETROS:

vai_cal_der: valor calculo da derivada

PROCESSO:

calcular primeira derivada parcial respecto a x, localizado no centro da pequena area
......................................................................................... /

float calc1_dervd_x( vai_cal_der)
area_dado ·val_cal_der;
{
extern operador_BDT_dado var_oper_BDT_x;

int i,j;

float acumulador_soma;

acumulador_soma = 0.0;

for( i = O; i < var_oper_BDT_x.intr_oprd_BDT; i++){
for(j = O;j < var_oper_BDT_x.intr_oprd_BDT;j++){

acumulador_soma += var_oper_BDT_x.OPRD_BDT[i][j] • (·val_cal_der).AREA_DD[i][j];
}

}

return( acumulador_soma/ var_oper_BDT_x.flut_oprd_BDT);
}

,••••••• ** ••••• *** •••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••••••• *•••••
NOME:

calc1_dervd""y( vai_cal_der)

PARAMETROS:

vai_cal_der: valor calculo da derivada

PROCESSO:

calcular primeira derivada parcial respecto a y, localizada no centro da pequena area
(usa-se a transposta de var_oper_BDT_x)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * ••••••••••••••••••••••••••••• **.*** ••••• ,
float calc1_dervd""y( vai_cal_der)
area_dado ·val_cal_der;
{

extern operador_BDT_dado var_oper_BDT_x;
int i,j;

float acumulador_soma;

acumulador_soma = 0.0;

for( i= O; i< var_oper_BDT_x.intr_oprd_BDT; i++){
for(j= O;j < var_oper_BDT_x.intr_oprd_BDT;j++){

acumulador_soma += var _oper _BDT_x.OPRD _BDT[j][iJ·(·val_cal_ der).AREA_DD[i][j];
}

}

return( acumulador_soma/var_oper_BDT_x.flut_oprd_BDT);
}

/••• ** ••••••••••••••••••••• ** ••••• ****** •••••• ** •••••••• ** ••••• ******** •••••••••• ** •••• *** •••••
NOME:

calcl_dervd_xx( vaI_cal_der)

PARAMETROS:

vai_cal_der: valor calculo da derivada

PROCESSO:

calcular segunda derivada parcial respecto a x, localmente colocada no centro da pequena area
*** •• * •• * ••••• *** •••••••••••••••••••••••••••••• **.** •••••••• ** •••••••••••• ** ••••••• **.**.*** ••••• j

float calc1_dervd_xx( vai_cal_der)
are a_dado ·val_cal_der;
{

extern operador_BDT_dado var_oper_BDT_xx;
int i,j;

float acumulador_soma;

acumulador_soma = 0.0;
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for( i = O; i < var_oper_BDT_xx.intr_oprd_BDT; i++){

for(j = O;j < var_oper_BDT_xx.intr_oprd_BDT;j++){

acumulador_soma += var _oper _BDT _xX.OPRD _BDT[i][j]*(*val_ cal_ der).AREA _DD[i]ü);
}

}

retum( acumulador_somalvar_oper_BDT_xx.flut_oprd_BDT);
}

/*************************************************************************************************

NOME:

calcl_dervd...Y)'( vai_cal_der)

PARAMETROS:

vai_cai_der: valor calculo da derivada

PROCESSO:

calcular segunda derivada parcial respecto a y, localmente colocada no centro da pequena area

(usa-se transposta de var_oper_BDT_xx)
**************************************************************************************************/

float calcl_dervdJ'Y( vai_cal_der)
are a_dado *val_cal_der;
{

extem operador_BDT_dado var_oper_BDT_xx;
int i,j;

float acumulador_soma;

acumulador_soma = 0.0;

for( i= O; i < var_oper_BDT_xx.intr_oprd_BDT; i++){
for(j = O;j < var_oper_BDT_xx.intr_oprd_BDT;j++){

acumulador_soma += var_oper_BDT _xx.OPRD _BDTO][i]*(*val_ cal_ der).AREA _DD[i]O];
}

}

retum( acumulador _somalvar _oper _BDT _xx.flut_ oprd _BDT );
}

/ ••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••• ** ••• ** ••••• **** •• ** ••••••• ****.*** •••••• ***
NOME:

calcl_dervd_xy( vai_cal_der)

PARAMETROS:

vai_cal_der: valor calculo da derivada

PROCESSO:

calcular segunda derivada parcial respecto x e y, localmente colocada no centro da pequena area
••••••••••••• ****.****** ••••••••••••• ** ••• * •••••••• *••• *** •• **.**** ••• ** •••••••••• ** ••••••• **** •• ***j

float calcl_dervd_xy( vaI_cal_der)
area_dado *val_cal_der;
{

extem operador_BDT_dado var_oper_BDT_xy;
int i,j;

float acumulador_soma;

acumulador_soma = 0.0;

for( i = O; i < var_oper_BDT_xy.intr_oprd_BDT; i++){
for(j = O;j < var_oper_BDT_xy.intr_oprd_BDT;j++){

acumulador_soma += var _oper _BDT _xy.OPRD _BDT[ilO]*(*val_ cal_der).AREA _DD[i][j];
}

}

retum( acumulador_somalvar_oper_BDT_xy.flut_oprd_BDT);
}

j ••••••••••• **** •••••• *** •••••••••• *** •••••••• *** ••• **.**** •• **** ••• ****.**** ••• **************.*.

NOME:

rotar _vtr _xy( x, y, ang )

PARAMETROS:
x: coordenada x do vetor

y: coordenada y do vetor
ang: angulo ( radianos )
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PROCESSO:

rotar o vetor ( x, y ) o vaIor do angulo "ang" ( radianos )
................................................................................................. /
rotar _vtr _xy( x, y, ang )
f10at ·x, .y, ang;
{

f10at var_aux_x, var_auxJ;

var_aux_x = ·x;

Var_auxJ = .y;

·x = var_aux_x • cos( ang ) + var_auxJ • sin( ang );

.y = -var_aux_x • sin( ang ) + var_auxJ • cos( ang );
}

/** •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *** •••••••••••
NOME:

Iibr_rnernoJaplcn( p_base_dd)

PARAMETRO:

p_base_dd: ponteiro base_dd

FINALIDAE:

liberar reserva rnernoria para irnagern-Iaplaciana enderecada pelo ponteiro <p_base _ dd>
.............................................................................................. /
Iibr_rnerno_laplcn( p_base_dd)
p_base_dado p_base_dd;
{

switch( p_base_dd -> resol){

case N3 : free( (irng_8 ·)p_base_dd -> p_laplcn );
break;

case N4 : free( (irng_16 ·)p_base_dd -> p_laplcn );
break;

case N5 : free( (irng_32 ·)p_base_dd -> pJaplcn );
break;

case N6 : free( (irng_64 ·)p_base_dd -> p_laplcn );
break;

case N7 : free( (irng_128 ·)p_base_dd -> p_laplcn);
break;

case N8 : free( (irng_256 ·)p_base_dd -> p_laplcn);
break;

case N9 : free( (irng_512 ·)p_base_dd -> p_laplcn);
break;

case NIO: free( (irng_1024 ·)p_base_dd -> p_laplcn);
break;

default : erro(6);
break;

}

}

,•••••••••••••••••••••••••••••••••• ** ••••••••••••• ** ••••••••••••••••••• *** ••••••••••••••••••••••••
NAME:

apaga_base( p_base_apa, p_registro_A_irng, ppp_registro_Bjrng)

PARAMETROS:

p_base_apa: p - aponta dado base a ser apagada
pJegistroC_irng: p - aponta registro C

ppp_registroD_irng: ppp - aponta registro D

PROCESSO:

apagar base apontada pelo ponteiro < p_base_apa >
** •• **** ••••• ******* •••• ******* ••• * •• ***** •• *********.*** ••• ********* ••************** •• ****** ••• /
apaga_base( p_base_apa, ppp_registroC_irng, ppp_registroD_irng)
p_base_dado p_base_apa, "·PPPJegistroC_irng, "·pppJegistroD_irng;
{

·"pppJegistroC_irng = (p_base_dado)NULL;

···ppp_registroD_irng = (p_base_dado)NULL;

free( p_base_apa);
}

/•••••••• *****.**.** ••••••••• ***** ••••• ** ••••••• *** •••• **** ••••••• ******************************.***
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NOME:

atenuar( ppp _base _ camp _vetrl, ppp _base _ camp j>aram, ppp _num _ iter_atem)

PARAMETIROS:

ppp_base_camp_vetrl: ppp - aponta base campo vetorial
ppp_base_campj>aram: ppp - aponta base campo parametrico

ppp_numjter_aten: ppp - aponta numero de iteracoes de atenuacao

FINALIFDADE:

atenuar, de forma restringi da, o campo vetorial

usa-se o algoritmo de atenuacao de Hom - Schunck
••••••••••••••••••••• ** •• * •• ******** •• ******** •••• * •••••••• *** •• ** ••• ** ••••••••••••••••••••••••••• ,

atenuar( ppp _base _ camp _vetrl, ppp _base _camp j>aram, ppp _num jter _atem)

p_base_dado *uppp_base_camp_vetrl, *"ppp_base_campj>aram;
int ***ppp_num_iter_atem;I

p_base_dado regis_ender_reser;

int numJin, num_col, contJin, cont_col, var_contjter, contdr_divsr, resl_base;

resl_base = (*"ppp_base_camp_ vetrl)->resol;

numJin = ("*ppp_base_camp_vetrl)->tam3;
num_col = (*"ppp_base_camp_vetrl)->tam_x;

/* inicializar */

for( conUin = O; conUin < numJin; conUin++ ){

for( cont_col = O; cont_col < num_col; cont_col++){

aux_var_contjter.vtr_desl_x = 0.0;
aux_var_cont_iter.vtr_desly = 0.0;

}

}

/* atribuir */

for{ conUin = O; conUin < numJin; conUin++){
for{ cont_col = O; cont_col < num_col; cont_col++){

( *regis_ender_reser->p_vetrl )[ resl_base • cont_lin + cont_col] =

(*{*"ppp_base_camp_vetrl)->p_vetrl)[ resl_base * conUin + cont_col];
}

}

for{ conUin = O; conUin < num Jin; conUin++ ){
for{ cont_col = O; cont_col < num_col; cont_col++){

val_u = u_val{ &regis_enderJeser, &numJin, &num_col);

val_v = v_valI &regis_ender_reser, &num_lin, &num_col);

(*{U*ppp_base_camp_vetrl)->p_vetrl)[ resl_base * conUin + cont_col ].vtr_desl_x =
val_u - var_acs-parm.parm_cur_min *

(var_acs-parm.parm_cur_min * val_u + var_acs-parm.parm_cur_max * val_v)/
(pow{ var_acsj>arm.parm_cur_min, 2.0) + pow{ var_acsj>arm.parm_cur_max, 2.0) + po\\'( ALFA, 2.0»;

{*(*Uppp_base_camp_vetrl)->p_vetrl)[ resl_base * conUin + cont_col ].vtr_desly =
val_v - var_acsj>arm.parm_cur_max *

(var_acsj>arm.parm_cur_min * val_u + var_acs-parm.parm_cur_max * val_v)/

(pow{ var_acsj>arm.parm_cur_min, 2.0 ) + pow{ var_acsj>arm.parm_cur_max, 2.0) + po\\'( ALFA, 2.0) );
}

}

}

for( conUin=O; conUin < numJin; conUin++){
for{ cont_col=O; cont_col < num_col; cont_col++){

(*{u*ppp_base_camp_vetrl)->p_vetrl)[ resl_base * contJin + cont_col] =
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}
}

free( regis_ender_reser );
}

/ .

NOME:

u_val( PJegis_ender_reser, p_num_lin, p_num_col)

PARAMETROS:

p_regis_ender_reser_B: ponteiro - aponta valores vetoriais
p_numJin: ponteiro - aponta valor y para calculo
p_num_col: ponteiro - aponta valor x para calculo

PROCESSO:

calcula os valores de uxx + uyy segundo o metodo de atenuacao de Hom-Schunck
•• ***** •••••••••• *••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••• **.*** •••• **.******* •• **/

fioat u_val( PJegis_ender_reser, p_numJin, p_num_col )
p_base_dado ·p_regis_ender_reser;
int ·p_num_lin, ·p_num_col;
{

int reslc;
fioat valor;

reslc = (·PJegis_ender_reser)->resol;

valor = (1.0/6.0) • (
(·(·p_regis_ender_reser)->p_vetrl)[ reslc· ( ·p_num_lin - I ) + ·p_num_col ].vtr_desl_x +
(·(·p_regis_ender_reser)->p_vetrl)[ reslc· (·p_num_lin + 1 ) + ·p_num_col ].vtr_desl_x +
(·(·p_regis_ender_reser)->p_vetrl)[ reslc· ·p_num_lin + (·p_num_col- 1 ) ].vtr_desl_x +
(·(·PJegis_ender_reser)->p_vetrl)[ reslc· ·p_num_lin + ( ·p_num_col + 1 ) ].vtr_desl_x) +

(1.0112.0) • (
(·(·p_regis_ender_reser)->p_vetrl)[ reslc • ( ·p_num_lin - 1 ) + ·p_num_col- 1 ].vtr_desl_x +
(·(·p_regis_enderJeser)->p_vetrl)[ reslc· (·p_num_lin - 1 ) + ·p_num_col + 1 ].vtr_desl_x +
(·(·p_regis_enderJeser)->p_vetrl)[ reslc· (·p_num_lin + I ) + ·p_num_col- 1 ].vtr_desl_x +
(·(·pJegis_enderJeser)->p_vetrl)[ reslc· ( ·p_num_lin + I ) + ·p_num_col + I ].vtr_desl_x);

retum( valor );
}

j ••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••• *** ••••••••• ** ••••••• **** ••••••••••••
NAME:

v_val( p_regis_ender_reser, p_numJin, p_num_col)

PARAMETROS:

p_regis_ender_reser: aponta valores vetoriais
p_num_lin: ponteiro - aponta valor y para calculo
p_num_col: ponteiro - aponta valor x para calculo

FINALIDADE:

calcula os valores de uxx + uyy segundo o metodo de atenuacao de Hom-Schunck
*** ••••• ****.*** •••••••••••••• ****** •••• **** •••••• **** ••••• ***** •••• *** •••••••••••••••• j

fioat v_val( p_regis_ender_reser, p_numJin, p_num_col)
p_base_dado ·p_regis_ender_reser;
int ·p_num_lin, ·p_num_col;
{

int reslc;
fioat valor;

reslc = (·PJegis_ender_reser)->resol;

valor = (1.0/6.0) • (
(·(·p_regis_enderJeser)->p_vetrl)[ reslc· (·p_numJin - I ) + ·p_num_col ].vtr_desLv +
(·(*PJegis_ender_reser)->p_vetrl)[ reslc * (*p_numJin + I ) + ·p_num_col ].vtr_desl3 +
(·(*p_regis_enderJeser)->p_vetrl)[ reslc· *p_numJin + (*p_num_col- I ) ].vtr_desl3 +
(·(*PJegis_ender_reser)->p_vetrl)[ reslc· *p_num_lin + (*p_num_col + I ) ].vtr_desI3) +

(1.0112.0) • (
(·(·PJegis_ender_reser)->p_vetrl)[ reslc· ( ·p_numJin - I ) + *p_num_col- 1 ].vtr_desI3 +
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(·(·p_regis_enderJeser)->p_vetrl)[ reslc· ( ·p_num_lin. 1 ) + ·p_num_col + 1 ].vtr_desl""y +
(·(·p_regis_enderJeser)->p_vetrl)[ reslc· (·p_numJin + 1 ) + ·p_num_col - 1 ].vtr_desl""y +
(·(·pJegis_endeueser)->p_vetrl)[ res1c· (·p_numJin + 1 ) + ·p_num_col + 1 ].vtr_desl""y);

retum( valor) ;
}

/ .

NOME:

libr Jeserv _ camp _vetrl( p_base _dd )

PARAMETROS:

p_base_dd: ponteiro - aponta base

PROCESSO:

liberar memoria reservada para o campo vetoria!

o endereco e apontado pelo ponteiro p_base_dd
................................................................................................. /

libr_reserv_camp_vetrl( p_base_dd)
p_base_dado p_base_dd;
{

switch( p_base_dd -> resol){
case N3 : free( (camp_desl_8 ·)p_base_dd -> p_vetrl);

break;

case N4 : free( (camp_desU6 ·)p_base_dd -> p_vetrl );
break;

case N5 : free( (camp_desl_32 ·)p_base_dd -> p_vetrl);
break;

case N6 : free( (camp_desl_64 ·)p_base_dd -> p_vetrl);
break;

case N7 : free( (camp_desU28 ·)p_base_dd -> p_vetrl);
break;

case N8 : free( (camp_desl_256 ·)p_base_dd -> p_vetrl);
break;

case N9 : free( (camp_desl_5l2 ·)p_base_dd -> p_vetrl);
break;

case NIO : free( (camp_desU024 ·)p_base_dd -> p_vetrl);
break;

default : erro(6);
break;

}

}

/.** •••• ** ••••• ** ••••••••••••• ** •• ** ••••••••••• ** ••• ** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NOME:

libr_reserv_camp-param( p_base_dd)

PARAMETROS:

p_base_dd: ponteiro - aponta base

PROCESSO:

liberar memoria reservada para o campo parametrico
................................................................................................. ,
libr_reserv_camp-param( p_base_dd)

p_base_dado p_base_dd;
{

switch( p_base _ dd -> resol )(

case N3 : free( (param_8 ·)p_base_dd -> p-param);
break;

case N4 : free( (param_l 6 ·)p_base_dd -> p-param);
break;

case N5 : free( (param_32 ·)p_base_dd -> p-param);
break;

case N6 : free( (param_64 ·)p_base_dd -> p-param);
break;

case N7 : free( (param_l28 ·)p_base_dd -> p-param);
bieak;

case N8 : free( (param_256 ·)p_base_dd -> p-param);
break;

case N9 : free( (param_5l2 ·)p_base_dd -> p_vetrl);
break;

case NIO : free( (param_1024 ·)p_base_dd -> p-param);
break;
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default : erro(6);
break;

}
}

1*1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
NOME:

ProcssRegiFluxoArq( p_nom_arlLregl, p_nom_arlLreg2, nom_arlLsai, p_val_div_flux)
PARAMETROS:

p_nom_arlLregl: ponteiro - aponta nome arquivo do registro I

p_nom_arlLreg2: ponteiro - aponta nome arquivo do registro 2

nom_arlLsai: ponteiro - aponta nome arquivo de velocidade
p_val_div_flux: ponteiro - aponta valor do divisor do fluxo

PROCESSO:

registrar o fluxo estimado no arquivo de saida - formato Burkitt
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111*1
ProcssRegiFluxoArq( p_nom_arlLregl, p_nom_arlLreg2, nom_arlLsai, p_val_div_flux)

p_base_dado *p_nom_arlLreg I , *p_nom_arlLreg2;

string nom_arlLsai;

float *p_val_ div _ flux;
{

int i,j, num_aber_arq;
float xx, yy;

printf( "\n\tF ASE 11: Processo registrar fluxo no arquivo saida\n" );

if( num_aber_arq < I ){

erro(12); 1* erro abertura arquivo *1

}

xx = (*p_nom_arlLreg2)->tam_x;
yy = (*p_nom_arlLreg2)->tam.Y;

write( num_aber_arq, &xx, NUM_BYTES );
write( num_aber_arq, &yy, NUM_BYTES );

xx = (*p_nom_arlLreg2)->tam_x - 2 * (FORMATO_X + FORMAT);

yy = (*p_nom_arlLreg2)->tam'y - 2 * (FORMATO_Y + FORMAT);

write( num_aber_arq, &xx, NUM_BYTES );
write( num_aber_arq, &yy, NUM_BYTES);

xx = FORMATO_X + FORMAT;

yy = FORMATO_Y + FORMAT;

write( num_aber_arq, &xx, NUM_BYTES);

write( num_aber_arq, &yy, NUM_BYTES );

for( i =FORMATO_Y + FORMAT; i < (*p_nom_arlLreg2)->tam.Y - FORMATO_Y - FORMAT: i++){
for(j = FORMATO_X + FORMAT;j < (*p_nom_arlLreg2)->tam_x - FORMATO_X - FORMAT;j++){

xx = (*(*p_nom_arlLreg2)->p_vetrl )[(*p_nom_arlLreg2)->resol*i + j].vtr_desl_x;

yy = -( *(*p_nom_arlLreg2)->p_vetrl )[(*p_nom_arlLreg2)->resol*i + j].vtr_desl'y;

if( xx != 100.0 && yy != 100.0){
xx 1= *p_val_div_flux;

yy 1= *p_val_div_flux;
}

write( num_aber_arq, &xx, NUM_BYTES );
write( num_aber_arq, &yy, NUM_BYTES);

}

}

apagaytr( *p_nom_arlLregl, &p_nom_arlLregl );
apagaytr( *p_nom_arlLreg2, &p_nom_arlLreg2);

printf( "\tF ASE 11: Fluxo estimado registrado no arquivo\n" );
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IDush( stdout );

}

,•••••••••• ** ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *********** •••

NAME:

apaga-ptr( p_apaga-ptr, pp_nom_ar<Lreg)

PARAMETROS:

p_apaga-ptr: ponteiro aponta ponteiro a ser apagado

pp_nom_ar<Lreg: ponteiro-ponteiro aponta ponteiro a liberar

PROCESSO:

apagar ponteiro apontada pelo < p_apaga-ptr >
••• ** ••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• /
apaga-ptr( p_apaga-ptr, pp_nom_ar<Lreg)

p_base_dado p_apaga-ptr, **pp_nom_ar<Lreg;
{

**pp_nom_ar<Lreg = (p_base_dado)NULL;

free( p_apaga-ptr);
}

/*121212 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
NOME:

fimO

PROCESSO:

Imprimir mensagem de finalizacao da execucao do programa
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 */

fimO

(
printf( "\n\tFASE 12: Programa Executado\n");
printf( "\n%s\n", mensa_final );

}
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