Extração de fachadas de edifícios em imagens obtidas com UAV
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Resumo: Este artigo descreve um método de reconhecimento de fachadas em imagens aéreas verticais, obtidas com UAV
(Unmanned Aerial Vehicle). A partir das imagens georreferenciadas é criado um Modelo Digital de Superfície - MDS e um
ortofotomosaico, que representam os dados de entrada do método proposto. Foram consideradas três etapas: preparação de
dados, deteção de edifícios e reconhecimento da fachada. Para detetar edifícios são utilizadas as API’s do Google Maps Reverse
Geocoding e Geocoding, que encontram, respetivamente, moradas a partir de coordenadas geodésicas de um local e
coordenadas geodésicas a partir da morada. Com base nas equações de colinearidade, utilizadas em fotogrametria, e na
probabilidade de visibilidade da fachada na imagem, é selecionada a imagem ideal da cobertura UAV para o reconhecimento da
fachada, o qual é feito dentro de uma janela de busca com dimensões dependentes das características (altura do edificado) da
zona onde se aplica o método.
Os resultados, obtidos com dados UAV de Sousel, Portalegre, não são definitivos, estando em via de ser aperfeiçoados, mas é já
possível constatar o elevado potencial dos UAV para este tipo de aplicação, bem como as facilidades que este método nos traz
para a atribuição de texturas realistas aos edifícios num contexto de modelação 3D urbana.
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1. Introdução
O uso de modelos tridimensionais (3D) com textura realista é essencial para muitos serviços baseados na localização (Location
Based Services - LBS) e aplicações geoespaciais, como por exemplo na área do imobiliário, planeamento urbano, turismo virtual
de uma cidade, navegação de carro e Web-GIS 3D (Takase et al.,2004). Em grandes cidades, a criação do modelo 3D com
textura realista pode ser uma tarefa morosa, pelo que a fotogrametria surge como uma opção mais eficaz. O uso de UAV’s é uma
boa opção em zonas com edifícios de baixa altura, uma vez que é a forma mais económica de obter as imagens. No que respeita
as fachadas de edifícios baixos ou de vários andares, também a perspetiva obtida a partir de UAV é muito vantajosa para a sua
visualização se este puder percorrer as ruas em voo médio-baixo. Poderá haver, no entanto, restrições ao voo que impeçam a sua
realização em zonas densamente povoadas.
Várias abordagens têm sido desenvolvidas para a extração de texturas de fachadas de edifícios. O grande desafio é automatizar o
máximo possível este processo para tornar a geração de modelos 3D urbanos (M3DU) competitiva com outros tipos de
representação cartográfica a 2D.
J. Y. Rau et al..(2012) desenvolveram um algoritmo que, a partir de imagens aéreas oblíquas e da sua orientação externa e
interna, verifica para cada fachada de um modelo 3D previamente elaborado, e para cada uma das imagens, a visibilidade da
fachada nas mesmas. De seguida, faz uma análise às imagens para detetar oclusões nas fachadas e combina informação de
várias imagens para obter texturas livres de oclusões.
Christian Frueh et al.. (2004) desenvolveram um método com o qual, a partir de imagens aéreas oblíquas e de um modelo 3D
obtido com laser scanning, as linhas 2D nas imagens são projectadas no modelo 3D e, para cada triângulo no modelo, a imagem
óptima é seleccionada tendo em conta a existência de oclusões, a resolução da imagem, a coerência com triângulos vizinhos e a
orientação da normal ao plano da fachada.
Neste artigo é apresentado um método para gerar um atlas de texturas de fachadas de edifícios, a ser utilizado na fase de
texturização na geração de um M3DU, consoante a morada e número de polícia. As imagens utilizadas para testar o método
foram obtidas em modo vertical com um UAV Sensefly (Sensefly, 2015) na zona de Sousel, que se caracteriza por edificado de
baixa altura, no contexto de um trabalho de mestrado apresentado em Serra (2014).

2. Metodologia
O método aqui apresentado encontra-se dividido em três fases: preparação de dados, deteção de edifícios e reconhecimento de
fachadas (Figura 1). Na primeira fase, as imagens e dados associados previamente adquiridos (como por exemplo, as orientações
externa e interna das imagens são preparados para, posteriormente, serem utilizados como dados de entrada na segunda e
terceira fases, que englobam um programa elaborado em MATLAB para a deteção de edifícios consoante a morada e número de
polícia (segunda fase) e o reconhecimento das fachadas dos edifícios nas imagens obtidas com UAV (terceira fase).
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Figura 1- Esquema do método elaborado (no esquema, PDI significa Processamento Digital de Imagem)

2.1 Preparação dos dados
Os dados de entrada do programa elaborado em MATLAB para a extração de fachadas de edifícios incluem as imagens obtidas
previamente durante o voo realizado com UAV, a sua orientação externa e interna, um Modelo Digital de Superfície (MDS) e um
ortofotomosaico georreferenciado da zona coberta pelas imagens.
O ortofotomosaico (Figura 2) e o MDS foram obtidos com o software fotogramétrico Agisoft Photoscan (Agisoft, 2014) que realiza
uma correspondência automática de imagens, gerando uma nuvem de pontos (MDS) e de seguida realiza a ortorretificação das
imagens para gerar um ortofotomosaico. Tanto as ortofotos como o MDS encontram-se georreferenciados no sistema de
coordenadas PT-TM06/ETRS89.

Figura 2- Ortofotomosaico obtido com o software Agisoft Photoscan
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2.2 Deteção de edifícos na zona coberta pelas imagens
A segunda e terceira fases constituem um programa em linguagem de programação MATLAB que tem como dados de entrada as
imagens e sua orientação externa, o MDS e o ortofotomosaico.
Para detetar os edifícios é pedido ao utilizador que marque, na ortofoto, um ponto em cada rua. Esta operação será
posteriormente substituída pela pesquisa sistemática das ruas na base de dados do M3DU. A partir da localização desses pontos,
recorreu-se aos serviços da Google, mais concretamente às APIs Geocoding e ReverseGeocoding para conhecer,
respetivamente, a morada e a localização de cada um dos edifícios presentes na área abrangida pelas imagens, consoante o
número de polícia. Como as APIs apenas aceitam coordenadas geodésicas no sistema WGS84, foi necessário realizar uma
transformação de coordenadas projectadas PT-TM06 para geodésicas (projecção de Gauss inversa) para conhecer as moradas e
uma transformação de Gauss para obter as coordenadas ETRS89 dos edifícios, que ficam assim representados por um ponto.
Cada edifício aparece em várias imagens. Para escolher a imagem ideal, teve-se em conta a probabilidade de visibilidade do
edifício e da fachada na imagem.
2.2.1 – Visibilidade
Para saber se um edifício é visível numa imagem, são utilizadas as equações de colinearidade, que relacionam as coordenadas
imagem de um edifício com as coordenadas objeto do mesmo, através de uma matriz de rotação, R, entre o sistema de
coordenadas fotográfico e o sistema de coordenadas objeto entrando com os parâmetros de orientação externa e interna da
imagem.
A partir das coordenadas objeto X, Y, Z, das coordenadas do centro de projecção X0, Y0, Z0, no sistema PT-TM06/ETRS89, das
coordenadas fotográficas do centro de projecção x0, y0, e da constante da câmara, c, tem-se as coordenadas fotográficas x, y do
edifício:

(1)

rij

representam os elementos da matriz R. No cálculo das equações de colinearidade não foram incluídos os parâmetros
matemáticos que modelam a distorção das lentes (distorção radial simétrica e distorção tangencial), por não afetarem de forma
relevante a projecção imagem-objeto para o objetivo em vista.
Se as coordenadas x, y obtidas para cada posição (X,Y,Z) de um edifício (Z obtido no MDS), transformadas em unidades pixel,
estiverem, respetivamente, dentro dos intervalos [0,dimX] e [0,dimY], em que dimX e dimY são o número de colunas e o número
de linhas da imagem, em píxeis, então o edifício aparece nessa imagem e resta saber se a fachada é visível nas imagens em que
o edifício aparece. Para tal, parte-se do princípio que quanto menos central o edifício estiver na imagem, melhor será a visibilidade
da fachada devido à distorção radial da projeção central, que neste caso, ao contrário do habitual, joga a favor do objetivo.
Portanto a imagem ideal para extração da textura para a fachada do edifício em questão será, dentro do conjunto daquelas onde o
edifício aparece, a que apresenta o edifício numa posição o mais periférica possível (Figura 3).
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Figura 3- Exemplo de imagem do bloco de imagens mostrando as fachadas a aparecer nas zonas periféricas da imagem.

2.3 Reconhecimento da fachada
Determinada a imagem ideal para extração, e para simplificar a procura da fachada na imagem, é definida uma janela mais
pequena, em torno do ponto de coordenadas fotográficas que representa o edifício nessa imagem. O tamanho dessa janela varia
consoante as características da zona para a qual se está a aplicar o método. Por exemplo, em Sousel, como o edificado é de
baixa altura, essa janela irá ter dimensões menores do que em zonas com edifícios mais altos, pois a distorção radial (∆r na
equação 2) causada pela altura dos edifícios será menor. As dimensões dessa janela serão calculadas em função de ∆r. O
modelo matemático que melhor se adequa para este efeito encontra-se em desenvolvimento.
(2)
onde h0 é a altura de voo sobre o ponto médio da fotografia, aproximado pela altura de voo acima do solo (equação 3),
podese aproximar pela altura do edifício em questão, retirada do MDS, e r é a distância, em milímetros, do ponto de coordenadas
imagem que representa o edifício ao ponto médio da imagem.
(3)
em que c é a constante da câmara e mf o módulo da escala média do mosaico.
Para cada edifício importa ainda distinguir a fachada Norte e Sul, ou Este e Oeste, consoante a direção de desenvolvimento da
rua. Isso é determinado com base na posição do edifício na imagem (edifícios que apareçam na parte superior da imagem têm a
fachada Sul visível nessa imagem, edifícios na parte inferior da imagem têm a fachada Norte visível e a mesma lógica para as
fachadas Este e Oeste). Como a cobertura por UAV contem muitas imagens de pequena dimensão é provável que para um
edifício com quatro fachadas seja possível extrair essas fachadas de imagens diferentes onde ele apareça numas na parte
superior e noutras na parte inferior ou à esquerda ou à direita. Para o atlas de texturas é importante que as texturas extraídas
referentes ao mesmo edifício fiquem identificadas com a respetiva orientação cardeal.

3. Apresentação e análise de resultados
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Seguem-se alguns resultados provisórios do método. A figura 4 apresenta um exemplo das janelas obtidas para uma rua presente
na área abrangida pelo bloco de imagens. A dimensão das janelas de busca foi inserida manualmente, pois ainda será necessário
realizar testes noutras zonas com características diferentes, para apurar o método. É possível visualizar as fachadas dos edifícios
na maioria das imagens mas, por vezes, isso não acontece, como é exemplo a imagem do número 27 da rua da Fraternidade.
Para evitar estes casos, está a ser desenvolvida uma operação de reconhecimento de fachadas através de PDI, de modo a criar
uma máscara capaz de distinguir a fachada nas imagens.

Figura 4- Exemplos de janelas de busca de fachadas da rua da Fraternidade, Sousel

Apesar da perspetiva aparentemente desvantajosa das imagens do UAV obtidas em modo vertical para a extração de fachadas,
uma simulação do processo de aplicação dessas texturas ao modelo 3D urbano ilustrado na figura 5 mostra um resultado muito
satisfatório. O software utilizado para gerar o M3DU é o CityEngine (ESRI, 2015) que suporta modelação procedimental. Pretendese desenvolver rotinas para a atribuição de texturas a partir de um atlas em que as texturas estejam identificadas
sistematicamente por tags que relacionem automaticamente a imagem com a respetiva fachada de um determinado edifício para
zonas extensas de uma cidade. Os edifícios num M3DU têm a morada e o número de polícia como atributos na base de dados
associada.

6

Figura 4- Aplicação das fachadas extraídas a um modelo 3D simulado em CityEngine

4. Conclusões
Neste artigo apresentou-se um método, ainda em desenvolvimento, para reconhecimento automático de fachadas de edifícios,
consoante a morada e número de polícia, com o objetivo de simplificar o processo de aquisição e atribuição de textura realista a
modelos 3D urbanos. Ainda que com alguns aspetos em vias de aperfeiçoamento, os resultados obtidos até agora mostram que o
método poderá ser relevante e útil para o efeito, tirando partido do potencial dos UAVs, que cada vez mais são utilizados para
diversas finalidades, mostrando ser uma alternativa económica que produz resultados com qualidade aceitável para o objetivo.
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