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מילון מושגים
ענן נקודות – אוסף של נקודות במרחב שמייצגות תמונה תלת ממדית .באנגליתPoint :
 Cloudאו בקיצור .PCD
ענן המקור – התמונה הראשונה מבין שתי התמונות שרוצים למצוא את הטרנספורמציה
ביניהן .צריך לישר אותה כך שתתאים ל"ענן היעד" .באנגלית.Data, Source :
ענן היעד – התמונה השנייה ,באנגלית.Target, Model :
עקמומיות – אחד חלקי רדיוס המעגל המשיק לעקום .באנגלית.Curvature :
איטרציה – שלב בתהליך החוזר על עצמו מספר פעמים בפתרון ,ובכל חזרה שלו משופר
הפתרון .אלגוריתם איטרטיבי הוא אלגוריתם שמבוסס על חזרה על איטרציות.
 – Cachingשמירה של מידע שחושב כבר ושימוש חוזר בו (למשל בין איטרציות).
 - ICPר"ת של  - Iterative Closest Pointאלגוריתם איטרטיבי להבאת שתי תמונות של אותו
אובייקט למערכת צירים משותפת.
רגיסטרציה – מציאת התאמה בין תמונות תלת ממדיות ,למשל על ידי אלגוריתם .ICP
( – PCLר"ת של  - )Point Cloud Libraryספריית קוד פתוח לטיפול בענני נקודות ,שכוללת
מימוש של אלגוריתם  ICPבו נעשה שימוש בפרויקט.
תפירת ענני נקודות ( Image Fusionאו  –)Image Reconstructionשילוב של שני ענני נקודות
מתאימים (או יותר) יחדיו לתמונה אחת .למשל :שתי תמונות של אובייקט אחד מנקודות מבט
שונות שמשולבות יחד לתמונה פנורמית של האובייקט.
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 – )RANdom SAmple Consensus( - RANSACאלגוריתם איטרטיבי לחישוב מקורב של
פרמטרים המקיימים מודל מתמטי כלשהו ,למשל חישוב נורמל למשטח בנקודה (במקרה זה
משתמשים ב Ransac -לחישוב פולינום שיקרב את משוואת המשטח בסביבה של נקודה
נתונה).
 – Profilingאפיון  -מדידת זמנים של תוכנה ,ומציאת זמן הריצה של כל חלק בה.
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 .1תקציר
פרויקט זה עוסק באלגוריתם  ICPובשימוש בו לצורך יצירת מודל תלת ממדי שלם של
אובייקט קשיח ( .)3D Rigid Modelאלגוריתם ה ICP-הוא אלגוריתם נפוץ לצורך מציאת
התאמה בין תמונות תלת ממדיות .במסגרת הפרויקט:
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נכתבה מעטפת לאלגוריתם  ICPקיים (השייך לספריית  )PCLשמקבלת תמונות
שצולמו במצלמה התלת ממדית במעבדה ותופרת אותן ,ונערכה בדיקה של
הפרמטרים האופטימליים עבורו.
בהתבסס על אלגוריתם  ICPשנכתב על ידי גיא רוסמן ,בוצע פרופיילינג מפורט
והוכנסו שיפורים שונים ,וכמו כן נערכה בדיקה של פרמטרים אופטימליים עבור
האלגוריתם.
שולבו התוצאות משני החלקים הקודמים ונכתבה חבילת תוכנה המתממשקת ל-
 Viewerהתלת מימדי של מעבדת  GIPבטכניון ,שמבצע תפירה ישירה של תמונות
מסרטון שצולם במצלמה למודל תלת ממדי של האובייקט המצולם .התפירה
מתבצעת  onlineכלומר התוצאה מתקבלת בזמן סביר אחרי הצילום.

 .2מבוא
אלגוריתם ה ICP-הוא אלגוריתם למציאת התאמה גאומטרית בין שני ענני נקודות במרחב
שמביאה למינימום את ההבדל בין העננים.
באופן כללי ,ניתן להשתמש באלגוריתם זה לצורך בנייה של מודל תלת ממדי מלא של
אובייקט כלשהו ,מעקב אחרי תנועה של אובייקט בסרטון ,זיהוי אובייקטים ועוד .דוגמאות
לשימושים ספציפיים של האלגוריתם:











ברובוטיקה :בעזרת  ICPהרובוט יכול למקם את עצמו ,למפות את הסביבה ,ולחשב
עבור עצמו מסלול אופטימלי.
יצירת הדמיות ממוחשבות מונפשות של מודלים אנטומיים שנמצאים בתנועה .כך
למשל ,ניתן ליצור מודל פרמטרי של שלד כאשר נתונה תמונה תלת ממדית של
השלד .באמצעות  ICPוידע מוקדם על צורת העצמות ניתן לקבל פרמטרים שונים על
התנועה ועל המבנה של השלד[1] .
באופן דומה ,ניתן להשתמש ב ICP-לצורך זיהוי פנים :הקלט של ה ICP-הוא תמונה
תלת ממדית ותבנית פנים.
שימור פסלים :בפרויקט מיכלאנג'לו נסרקו פסלים שפוסלו בידי מיכלאנג'לו לפני
מאות שנים כדי לבנות מודל תלת ממדי שלהם שיאפשר לשמר את המראה העכשווי
שלהם בעוד הפסלים עצמם יכולים להנזק ולההרס עם הזמן[2] .
זיהוי עצמים בתמונה ,או מחוות (כמו למשל במצלמת ה.)Kinect-
תפירת תמונות ובניית מודל תלת ממדי.
מעקב אחרי תנועה בוידאו.
בכימיה :אלגוריתם דומה משמש למציאת התאמה בין מולקולות[3] .

קיימות שיטות נוספות לביצוע רגיסטרציה בין תמונות תלת ממדיות ,כמו שימוש בתכונות
מקומיות (כמו פינות) של המשטח בשתי התמונות והתאמה ביניהן ( Feature Based
 .)Registrationהיתרון המרכזי של ה ICP-הוא שהוא יציב ,מתכנס בטווח גדול יותר ומדויק
יותר משיטות אחרות ,אך המחיר הוא שהוא פחות מהיר ,ונוטה לתנודתיות ( )oscillatingאו
התכנסות למינימום מקומי (לוקאלי) שאינו בהכרח המינימום הגלובאלי.
פרויקט זה התרכז בשימוש ב ICP-למטרת תפירה של תמונות תלת ממדיות בעזרת ,ICP
לדוגמה כאשר מצלמים סרטון של מודל מכמה כיוונים ורוצים לקבל מודל תלת ממדי מלא.
באופן מעשי ,יש חשיבות לכך שהאלגוריתם יעבוד בצורה מהירה ( Online -כלומר זמן ריצה
סביר) או ( Real-timeכלומר באופן מיידי) .בפרויקט בדקתי גרסאות שונות של ICP
ופרמטרים שונים כדי להגיע לתוכנה שתאפשר תפירת תמונות תלת ממדיות באופן מהיר
יחסית.
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 .3רקע תיאורטי
.3.1

רגיסטרציה של ענני נקודות

אלגוריתם רגיסטרציה של ענני נקודות הוא אלגוריתם שמוצא העתקה (טרנספורמציה) בין
שני ענני נקודות כך שפ ונקצית הערכת השגיאה בין שני ענני נקודות תקבל ערך מינימלי ].[4
כלומר ,המטרה שלו היא למצוא טרנספורמציה שתעתיק את שתי התמונות לאותה מערכת
קואורדינטות .פונקצית הערכת השגיאה יכולה להיות מוגדרת במספר אופנים .פונקצית
הערכת שגיאה כללית עבור זוג נקודות )  ( xi , yiשהותאמו על ידי האלגוריתם כתלות
במטריצת הסיבוב  Rווקטור ההזזה  ,tהיא מהצורה המוצגת במשוואה .0
ℱ
משוואה  :1הגדרה כללית של פונקצית הערכת שגיאה.

מספר ההתאמות בשני העננים מסומן כאן ב( N-חשוב להדגיש ,שמספר ההתאמות לא
בהכרח שווה למספר הנקודות ,ומספר הנקודות יכול להיות שונה בין שני העננים)d ( x, y) .
במשוואה  0היא פונקצית המרחק בין שתי נקודות ,אותה ניתן להגדיר במספר דרכים ,שיוצגו
הוא המשקל שניתן להתאמה (פונקציות לנתינת משקלים יוצגו בהמשך ב-
בהמשך (.)3.5
.)3.6.3
באיור  0ניתן לראות דוגמה לתוצאה הרצויה של אלגוריתם רגיסטרציה .ניתן לראות כיצד
האלגוריתם מוצא התאמה שמביאה את שני המודלים לחפוף אחד את השני.

איור  : 1הדגמה של פעולת אלגוריתם לרגיסטרציה של ענני נקודות.
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.3.2

)Iterative Closest Point Algorithm (ICP

אלגוריתם ה ICP-הוא אלגוריתם איטרטיבי לרגיסטרציה של ענני נקודות ,שפועל לפי השלבים
הבאים[4] :
קלט :שני ענני נקודות במרחב ,פרמטר סף להתכנסות ,הערכה ראשונית
לטרנספורמציה.
פלט :הטרנספורמציה האופטימלית בין שני ענני הנקודות.
אופן ביצוע:
 אתחול:
הסרת הנקודות שרחוקות מדי מיתר הנקודות.
 חישוב מראש:
 בניית עץ חיפוש ( )k-D treeשל הפריים השני ,במייצג את הנקודות בענן זה.
 הזזת ענן המקור כך שמרכז המסה שלו יחפוף את של הענן השני.
 איטרציות :עד שפונקצית השגיאה קטנה מהסף הנתון ,או עד שההפרש בין איטרציות
עוקבות קטן מסף כלשהו.
 .0מציאת הנקודה הקרובה ביותר בענן השני ,עבור כל נקודה בענן הראשון,
לכל .i
והתאמתה לה .ההתאמה תסומן בתור:
 .2מציאת טרנספורמציה שמביאה למינימום את פונקצית הערכת השגיאה ,בהתאם
להתאמת הנקודות החדשה .פונקצית השגיאה עבור טרנספורמציה ) ( R, t
כלשהי נתונה במשוואה .2

משוואה  :2פונקציות שגיאה פשוטה של נקודה -אל -נקודה.

טרנספורמציה זו ניתן למצוא במספר דרכים ,אחת מהן היא על ידי שימוש
בקוונטריונים ] [6או פירוק לערכים סינגולריים ( – Singular value decomposition
.[7] )SVD
 .0ביצוע הטרנספורמציה שנמצאה על כל הנקודות בענן הראשון ,וחזרה לשלב .0
אלגוריתם זה הוא אלגוריתם הרגיסטרציה הנפוץ ביותר ,והוא מתמודד עם רעשים ומשטחים
שלא חופפים במדויק אחד את השני באופן טוב יחסית .החסרון המרכזי שלו הוא
שהאלגוריתם הבסיסי איטי מכדי להשתמש בו ב .real-time-על כן פותחו מגוון שיפורים
לאלגוריתם ה ,ICP-שיוצגו בהמשך.
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 .3.3ייצוג תמונה וטרנספורמציה תלת ממדיות במחשב
תמונה (או משטח) תלת ממדי מיוצג במחשב על ידי רשימה של הנקודות השייכות אליו
) .כאשר נקודה מוגדרת בצורה רגילה (שלוש קואורדינטות קרטזיות
(כלומר מטריצה
אוקלידיות) ,מטריצות הסיבוב ווקטור ההזזה נתונים במשוואות  0ו.2-

משוואה  :3מטריצות טרנספורמציה של סיבוב בזווית



סביב כל אחד מהצירים.

משוואה  : 3וקטור הזזה במרחב.

t x 
t  t y 
 t z 

ואז ,בהנתן ענן נקודות  Cשרשום בתור מטריצת קואורדינטות ,הענן אחרי הטרנספורמציה
נתון על ידי משוואה .3

משוואה  : 4אופן הפעלת טרנספורמציה על ענן נקודות.

כאשר הטרנספורמציה מיוצגת על ידי שלוש מטריצות סיבוב  Rx , Ry , Rzווקטור הזזה . t
הן זוויות אוילר מסביב לצירים .המינוח המקובל עבורן הוא:



 שנקראת לרוב גלגול ( - )rollסיבוב סביב ציר ה. x-
 שנקראת עלרוד ( – )pitchסיבוב סביב ציר ה.y-



 שנקראת סבסוב ( – )yawסיבוב סביב ציר ה.z-

לעיתים משתמשים לשם ייצוג טרנספורמציה בייצוג של הנקודות בקואורדינטות הומוגניות,
שמאפשרות לרשום גם מטריצת הזזה וגם מטריצת סיבוב ,וכך ניתן לכפול אותן ולשרשר
טרנספורמציות על ידי מכפלת מטריצות .בקואורדינטות הומוגניות נוספת קואורדינטה
רביעית ,בעזרתה ניתן לייצג את מטריצת הטרנספורמציה הכללית כפי שמוצג במשוואה .6
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משוואה  :5מטריצת טרנספורמציה הומוגנית כללית של העתקה קשיחה ) (Rigid transformationבמרחב ,המורכבת
מסיבוב בזוויות אוילר ,γ,β,α :ומווקטור העתקה .t

כפי שרואים ,בתיאור של טרנספורמציה במרחב יש  6דרגות חופש .הביטוי שקיבלנו הוא לא
פונקציה לינארית של ששת הפרמטרים ,ולכן אין דרך פשוטה להביא את פונקצית השגיאה
למינימום .על כן ,משתמשים בקירוב לזוויות קטנות ,כדי להעביר את הבעיה להיות לינארית.
מטריצת הטרנספורמציה המקורבת לזווית קטנות נתונה במשוואה .9

tx 
t y 
tz 

1





1

1
0


0

 1




 0

) T ( ,  ,  , t x , t y , t z

משוואה  – 6מטריצת טרנספורמציה מקורבת עבור זוויות קטנות.

היא מתקבלת תחת ההנחה כי   ,  , הן זוויות קטנות ,ולכן ניתן לקחת רק את שני
האיברים הראשונים בפיתוח של הפונקציות הטריגונומטריות לטור .הנחה זו תקפה בכל
איטרציה בפני עצמה באלגוריתם ה ,ICP-מפני שההתקדמות בו היא בצעדים קטנים.

.3.3

מבנה הנתונים [5] k-D Tree

מבנה הנתונים  k-D treeהוא עץ חיפוש המאפשר חיפוש הנקודה הקרובה ביותר בקבוצת
נקודות במרחב עבור נקודה ספציפית ,ביעילות גבוהה יחסית .את העץ בונים באופן הבא:
ראשית ,בוחרים מישור המקביל למישור  YZומחלק את הנקודות לשתי קבוצות שהן בערך
שוות .כל צד של המרחב הופך להיות ענף או תת-עץ חדש .כך ממשיכים וכל תת-עץ מתקבל
על ידי חציית המרחב לשניים ,כל פעם על ידי העברת מישור במקביל לצירים אחרים
במחזוריות .בניית העץ דורשת זמן של ) O(n log nוחיפוש הנקודה הקרובה ביותר הוא
בסיבוכיות של ) , O(log nבמקרה של מרחב תלת ממדי .אלגוריתם זה שימושי במימושים
של אלגוריתם ה ,ICP-מפני שמציאת הנקודה הקרובה ביותר היא חלק עיקרי בפעולת ה.ICP-

 .3.3פונקציות מרחק
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פונקצית המרחק ( )Error Metricבה עושה שימוש ה ICP-משמשת כדי להעריך את ההבדל
(או השגיאה) בין שני ענני הנקודות ,ומטרת האלגוריתם היא למצוא את הטרנספורמציה
שמביאה אותה למינימום .צורת ההגדרה של פונקצית המרחק חשובה מפני שהיא יכולה
לשפר את טווח ומהירות ההתכנסות .קיימות מספר דרכים להגדרת פונקצית המרחק:
 .1.5.3נקודה אל נקודה ][4
בצורה הבסיסית ביותר ,פונקצית המרחק היא סכום ריבועי המרחקים האוקלידיים בין כל
שתי נקודות מתאימות ,כלומר:

את התאמת הנקודות בוחרים באופן הבא:
xi
))yi : d ( xi , yi )  min( d ( xi , q
qQ

כאשר  Qהיא קבוצת הנקודות בענן היעד .להבאת הפונקציה למינימום קוראים אלגוריתם
( Kabschשבמאמר ] [6המקורי הציע שימוש בכופלי לגראנז') ,וניתן לבצע אותה גם בעזרת
קוונטריונים ] [7ו.SVD -
צורה זו של הגדרת פונקצית השגיאה טובה באופן יחסי למקרים בהם ענני הנקודות רחוקים
אחד מהשני או רועשים ,אבל מתכנסת לאט עבור ענני נקודות קרובים.
 .1.5.3נקודה אל מישור ][8
בשיטה זו ,המרחק מחושב מכל נקודה במקור למישור המשיק למשטח בענן היעד בנקודה
שהותאמה לה בענן היעד .ניתן להגדיר את פונקצית השגיאה שאותה מביאים למינימום
באופן הבא:

כאשר )  (xi , y iהיא התאמה בין שתי נקודות במקור וביעד n i ,הוא הנורמל למשטח בנקודה
 x iו T -היא מטריצת הטרנספורמציה (בקואורדינטות הומוגניות) .את התאמת הנקודות לרוב
מגדירים לפי  .Normal Shootingאת חישוב הטרנספורמציה ניתן לעשות זאת ע"י הנחה כי
זווית הסיבוב קטנה (כלומר להניח  ,) sin  ~  ,cos  ~ 1ואז ניתן להביא את פונקצית
השגיאה לצורה של  , | Ax  b | 2אותה ניתן לפתור בעזרת .SVD
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 .1.5.1נקודה אל משטח ][9
פונקצית המרחק נתונה הפעם באופן כללי ע"י:

כאשר  Φהוא המשטח שמייצג את ענן היעד באזור של הנקודה שהותאמה ,כלומר מניחים
כאן כי ענני הנקודות הם לא אוסף אקראי של נקודות ,אלא מייצגים משטחים.
אחת הבעיות של ה ICP-היא האופי הלוקאלי של ההתאמה – כל נקודה מותאמת לנקודה
אחרת ,בלי להתחשב בשכנים שלה.
בהגדרה כזו של הבעיה יש יתרון בכך שהיא פחות תלויה בבחירה מסוימת של ההתאמות בין
הנקודות בין שני ענני הנקודות ,אלא היא יותר גלובלית – מתאימים בין משטחים שמייצגים
את אוסף הנקודות .מה שנשאר עכשיו הוא לחשב קירוב טוב לפונקצית המרחק נקודה –
משטח.
ניתן לשערך את פונקצית המרחק על ידי קירוב מסדר ראשון ,אבל אז הקירוב מגדיר פשוט
מרחק ממישור ,והשיטה מתלכדת עם  ICPשל נקודה אל מישור .לכן משתמשים בשיטה זו
בקירוב מסדר שני.
אתאר להלן את עקרון פעולת האלגוריתם ,כפי שהוצג במאמר ] .[9באיור הבא מתוארים
הגדלים הנמדדים.

איור  – 2הגדלים הנמדדים בפיתוח התיאורטי של  ICPנקודה למשטח .הגודל המסומן באיור ב -
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מסומן בפיתוח ב .d-

ראשית ,כמו בכל גרסאות ה ,ICP-המטרה היא להביא את בעיית המינימיזציה של פונקצית
כלומר למצב שצריך לפתור מערכת משוואות לינארית.
המרחק לצורה:
( ℱ:שהיא פונקציה ממעלה שנייה שמתאימה
אם נתונה לנו פונקצית מרחק
לכל נקודה במרחב את הקירוב למרחק שלה מענן היעד  Pשתקף לוקלית בכל נקודה ,כלומר:
ℱ
אנחנו יכולים לרשום אותה בצורה הבאה:

כאשר היא נקודה במרחב ,ו -היא מטריצה סימטרית של מקדמים שהמייצגת את ℱ
עבור הנקודה ,וההתאמה שמיוצגת על ידה תקפה רק בסביבה של  ,כלומר לכל נקודה
במרחב מותאמת מטריצה (או פונקציה) אחרת .כעת ניתן לרשום את פונקצית הערכת
השגיאה כך:

ℰ
שיביא את פונקצית השגיאה למינימום .את
מה שנותר כעת הוא למצוא
זה עושים על ידי חישוב הנגזרות החלקיות והשוואתן ל ,3-מה שנותן מערכת של  6משוואות
לינאריות שצריך לפתור כדי לקבל את זוויות הסיבוב ווקטורי ההזזה שמתאימים .כל החישוב
הזה כללי ותקף לכל הגדרה של פונקצית המרחק .כמו ביתר הוריאציות של ה ,ICP-לאחר
שנמצאה הטרנספורמציה שמביאה את פונקצית המרחק למינימום מבצעים אותה ,ואז
חוזרים על כל התהליך.
כעת צריך למצוא איך לחשב את פונקצית המרחק לכל נקודה ונקודה .בהנתן ענן נקודות P
ונקודה

עבורה אנו רוצים לחשב קירוב למרחק מ ,P-נחפש הגדרה לפונקצית המרחק , ℱ

שתתן הערכה טובה מסדר שני למרחק מ q-לעקום [10] .Φ
ראשית ,נמצא את הנקודה הקרובה ביותר ל q-בענן ( Pכלומר הנקודה שנמצאת במרחק
אוקלידי מינימלי מ )q-ונסמנה ב . -המרחק ממנה ל -יסומן ב( d-אם מרכז מעגל
העקמומיות לא באותו צד עם  qאז  dיקבל סימן שלילי) .נעבור למערכת הקואורדינטות
שמוגדרת באופן הבא :ציר אחד הוא הנורמל למשטח ב -שיסומן ב -ושני הצירים הנוספים
( וקטורים אלו מוגדרים ככיוונים בהם עקמומיות המשטח
הם וקטורי כיווני העקמומיות
היא מקסימלית ומינימלית בהתאמה .הם ניצבים( .באנגליתPrincipal Curvature :
 .)Directionsנסמן את רדיוסי העקמומ יות המתאימים לשני כיווני העקמומיות ב.ρ ρ -
מערכת הצירים שנוצרה ,שהיא אורתוגונלית ,נקראת מערכת פרנה ( .)Frenet Frameנסתכל
לשם פשטות על עקום במישור .המרחק מהעקום בסביבה של הנקודה הכי קרובה לנקודה q
מתלכד עד סדר שני עם המרחק מהמעגל המשיק בנקודה הכי קרובה .על כן ,פונקצית
המרחק ניתנת לרישום כ-
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נקרב ביטוי זה לסדר שני בעזרת טור טיילור:

כאשר  dהוא המרחק האוקלידי לנקודה הכי קרובה.
באופן דומה ,במרחב תלת ממדי נקבל:

הוא מיקום  qבמערכת הצירים החדשה.
כאשר
מה שנותר עכשיו הוא לחזור למערכת הצירים הרגילה:

בכך קיבלנו פונקצית הערכת המרחק ,ממנה ניתן לקבל לכל נקודה את המטריצה ,
ובעזרתן למצוא את הטרנספורמציה שמביאה את פונקצית השגיאה של מרחק נקודה לעקום
למינימום.
כדי לחסוך בזמן חישוב ,מחשבים מראש את התכונות הגאומטריות של המשטח (שחישובן
הוא יקר יחסית מבחינת זמן) ושומרים אותם במבנה נתונים .יש כמה אפשרויות לאופן
החישוב :שיטה אחת היא רק לחשב מראש ולשמור את התכונות הגאומטריות בכל נקודה
בענן היעד ( )Pבמבנה נתונים ,ולהשתמש בהן על פי דרישה במהלך האיטרציות .אפשרות
אחרת היא לחשב מראש ולשמור ב k-dTree-חישוב של פונקציות השגיאה עצמן לאזורים
במרחב .מפני שלא ניתן לחשב מראש את פונקצית המרחק לכל נקודה במרחב ,הן מחושבות
פעם אחת ונשמרות במשותף עבור תחום קטן במרחב .גודל התחום נבחר כך שהשגיאה
שתנבע ממנו תהיה עדיין קטנה מסף מסוים.
ישנה בעייתיות מסוימת בהגדרה של פונקצית המרחק בחלק מהמקרים :אם מרכז
העקמומיות והנקודה  Xנמצאות באותו צד של המשטח אז פונקצית המרחק תחזיר מרחק
שגוי .יש שתי שיטות לתקן זאת :השיטה שהוצגה במאמר ] [11בה משוקף המעגל המשיק
לצידו השני של המשטח והמרחק מחושב ביחס אליו (ראה איור ימני ב

) ,וזו השיטה בה נעשה שימוש בפועל
איור  ,2כאילו במקרה זה המרחק נלקח בתור
במימוש שהפרויקט הזה עוסק בו ,והשיטה שהוצגה במאמר ] ,[10שבה נלקח רק הרכיב של
המרחק בכיוון הנורמל.

.3.3
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גרסאות נוספות של [11] ICP

קיימים מספר וריאנטים (גרסאות) של אלגוריתם ה ,ICP -שמשפרים אותו בהיבטים של
מהירות ,יציבות ,התמודדות עם רעשים וטווח התכנסות.
 .1.6.3בחירת נקודות ()Selection of Points
קיימות מגוון דרכים לבחור את הנקודות שה ICP-ירוץ עליהן בכל איטרציה:






שימוש בכל הנקודות.
דגימה אחידה של העננים (כלומר בחירת נקודות בדילוגים קבועים).
בחירת נקודות בצורה אקראית.
בחירה לפי נורמלים :הנקודות נבחרות כך שהנורמלים של הנקודות יהיו מפוזרים
בצורה אחידה ככל האפשר.
דגימה גדולה יותר של נקודות שה gradient-בהן גדול יותר.

 .1.6.3התאמת נקודות ()Matching Points
 הנקודה הקרובה ביותר (אפשר להאיץ את החישוב על ידי .)k-d tree
 -Normal Shooting כל נקודה מותאמת לחיתוך של ישר שיוצא מהנקודה בכיוון
הנורמל למשטח בה עם המשטח השני.
 התאמה לפי ההיטל של הנקודה על המשטח השני ,מנקודת המבט של המצלמה.
 הפעלת שיטת התאמה מאלה שהוזכרו ,אבל רק בין נקודות ש"מתאימות" ,כאשר
ההחלטה אם נקודות יכולות להתאים היא לפי צבעים ,או לפי זווית בין הנורמלים.
 .1.6.1נתינת משקלים ()Weighting of Pairs
בשיטות אלו נותנים משקלים שונים למרחק בין כל שתי נקודות מותאמות בפונקצית הערכת
השגיאה ,כך שהתאמות מסוימות משפיעות יותר מאחרות.



משקל קבוע.
נתינת משקל קטן יותר להתאמות בהן הנקודות רחוקות אחת מהשנייה.



נתינת משקל קטן להתאמות שהנקודות בהן בעלות הבדל גדול בכיוון של הנורמלים,
לפי:

 .1.6.3דחיית התאמות ()Rejecting Pairs
 הסרת נקודות מותאמות שהמרחק ביניהן גדול מסף מסוים.
 הסרת אחוז מסוים מההתאמות הגרועות ביותר בכל איטרציה ,לפי מרחק בין
הנקודות.
 הסרת זוגות נקודות שהותאמו אם ההתאמה שונה מידי מההתאמות של השכנים
שלהן ,כאשר השוני נמדד לפי ההבדל במרחק בין הנקודות המותאמות.
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 .1.6.5מדידת השגיאה ()Error Metric
פירוט של השיטות להגדרת פונקצית הערכת השגיאה ניתן קודם.




סכום ריבועי המרחקים האוקלידיים בין כל שתי נקודות מותאמות.
סכום ריבועי המרחקים בין נקודה למישור בנקודה המותאמת אליה.
סכום ריבועי המרחקים בין נקודה למשטח בנקודה המותאמת לה ,המחושב על ידי
קירוב מסדר שני.

 .1.6.6מינימיזציה של פונקצית השגיאה ([12])Error Metric Minimization
 כופלי לגראנז'[6].
 פירוק לערכים סינגולריים (.)SVD
 קווטרניונים ( .)Quaternions
 מטריצות אורתונורמליות ( .)Orthonormal matrices
 קווטרניונים כפולים )[7] .(Dual Quaternions
 אם הפונקציה המתקבלת היא לא לינארית.Levenberg–Marquardt algorithm :

.3.3

Gradient Descent

 Gradient Descentהוא אלגוריתם אופטימיזציה מסדר ראשון .הוא מיועד למציאת מינימום
מקומי של פונקציה .האלגוריתם יוצא מנקודה מסוימת על משטח הפונקציה ,ומתקדם בכל
שלב בכיוון ההפוך לכיוון ה gradient-בנקודה ,כלומר בכיוון בו השיפוע בירידה הוא הגדול
ביותר .שלבי אלגוריתם  Gradient Descentבסיסי הם:
.0
.2
.0
.2
.3

.λ

קובעים את גודל הצעד ההתחלתי ,למשל
בוחרים נקודת התחלה – .
מחשבים נומרית את הנגזרות החלקיות של הפונקציה לה רוצים למצוא מינימום ב-
 ,ובעזרתן מחשבים את ה.gradient-
ומחשבים בה את ערך הפונקציה החדש.
עוברים לנקודה
אם ההפרש יחסית לאיטרציה הקודמת קטן מסף מסוים אז עוצרים ,ואם לא אז
חוזרים לשלב .0

אלגוריתם זה שימושי כאשר יש צורך למצוא מינימום מקומי של פונקציה שלא יודעים למצוא
את המינימום שלה על ידי נוסחה סגורה .לאלגוריתם יש מספר מגבלות :כאשר מתקרבים
למינימום הצעדים קטנים וההתכנסות מואטת (מפני שה gradient-קטן) ,ההתכנסות בו
איטית יחסית לאלגוריתמים אחרים ,הוא לא מתכנס היטב אם הפונקציה לא קמורה ,ואם
גודל הצעדים לא מתאים האלגוריתם יכול להיות איטי מאוד מצד אחד או לדלג על המינימום
מצד שני .קיימות וריאציות שונות של האלגוריתם שמשפיעות על אופן בחירת גודל הצעד.
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גודל צעד קבוע ( :)Fixed step sizeכפי שתואר קודם λ .היא גודל קבוע במקרה זה.



 :Exact line searchבשיטה זו גודל הצעד האופטימלי מחושב בתחילת האלגוריתם,
ולאחר מכן נעשה בו שימוש על ידי האלגוריתם הרגיל שתואר קודם .אחת השיטות
להעריך את גודל הצעד האופטימלי היא שיטת קושי .בשיטה זו בוחרים:
) best  arg min f (x0  f
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כלומר את גודל הצעד לאורך הישר של ה gradient-שמביא את הפונקציה לערך
הנמוך ביותר .ניתן למצוא גודל צעד זה על ידי  Gradient Descentנוסף או על ידי
הפעלת שיטת ניוטון-רפסון על הנגזרת.
 – Backtracking line searchבשיטה זו משתנה גודל הצעד כל איטרציה של
האלגוריתם .למשל ,אפשר לקבוע את התהליך הבא:
 .אם בנקודה זו ערך הפונקציה קטן יותר
עוברים אל הנקודה
מערכו בנקודה הקודמת אז בודקים אם תנאי  Armijo–Goldsteinמתקיים:
1
f ( x)  f ( x ')   | | f ( x)| | 2
2
 ,ואם לא אז עוצרים.
אם כן ,מכפילים את גודל הצעד בקבוע מסוים
ב ICP-בו יעשה שימוש בפרויקט זה ,ממומש תנאי שונה ,פשוט יותר לחישוב:
f ( x)  f ( x ')  
כאשר  הוא פרמטר חיצוני שקובע מתי האלגוריתם מתכנס.

 .3מעטפת ל ICP-קיים
בחלק הראשון ,התבססתי על אלגוריתם  ICPכתוב הנמצא בספריית הקוד הפתוח PCL
( 1)Point Cloud Libraryבתור אלגוריתם  ICPבסיסי לצורכי תפירת תמונות .האלגוריתם
בספרייה מקבל מספר פרמטרים (שיפורטו בהמשך) .כתבתי תוכנה שמבצעת  ICPעל כל
תמונה שנקלטת ולאחר מכן תפירה .התוכנה כתובה ב –  C++בסביבת עבודה MS Visual
.Studio 2010

 .3.1מבנה התוכנה
נספח  Iמכיל פירוט טכני על מבנה התוכנה .חלקים חשובים יוסברו להלן.

עובר על כל הפריימים

תרשים  :1דיאגרמה של מבנה התוכנה שנכתבה .פירוט טכני של המבנה בנספח .I

המעטפת קוראת את התמונות (או סרטים) מקבצי  ,v3rשצולמו על ידי המצלמה במעבדה.
 .3.3.3פילטרים
על מנת לשפר את פעולת ה ICP-באופן חיצוני ,נכתבו פילטרים המביאים את התמונות לצורה
של ICP-יותר קל לעבוד עליה ,על ידי הסרת רעשים .נכתבו שני פילטרים:


פילטר ממוצעים – פילטר זה מיועד להורדת נקודות שרחוקות מדי מהשכנים שלהן.
הוא עובר על כל הנקודות בענן ,ועבור כל נקודה מחשב ממוצע של השכנים שלה
ברדיוס פיקסלים מסוים (שמתקבל כפרמטר של התוכנה) ,ואם הממוצע רחוק
מהנקודה מעבר לסף מסוים שגם הוא מתקבל כפרמטר ,הנקודה מוסרת מהענן.
באיור  0מודגם אופן חישוב פילטר הממוצעים .הנקודה עליה עובד הפילטר
באיטרציה זו היא  Xהמסומנת בכתום .תחילה נבחרת קבוצת נקודות (במקרה זה
מסגרת ריבועית ברדיוס של שני פיקסלים) ,ומחושב ממוצע של כל הנקודות בו ,ואז

http://pointclouds.org/
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1

המרחק ( d2באיור  dמסומן באדום) מושווה לסף שקובע האם הנקודה תושאר או לא.

איור  – 3המחשה של פעולת פילטר הממוצעים.

פילטר רציפות – פילטר זה מאפשר לקיחת רק אחד ממרכיבי הקשירות בתמונה .כלומר,
אם בתמונה יש כמה אובייקטים ,ניתן בעזרת פילטר זה לקחת רק את האובייקט הגדול
והמרכזי ,וכך להפטר בצורה יעילה מרעשים ומאובייקטים ברקע המפריעים ל .ICP-הפילטר
ממומש בצורה רקורסיבית ,כך שהפונקציה מטיילת בין נקודות שכנות וכל נקודה בה היא
עוברת מתווספת לרכיב הקשירות .באיור  4מודגמת פעולת האלגוריתם .האלגוריתם יוצא
מהנקודה שמסומנת באיור באדום ובכל שלב עובר לכל השכנים של הנקודה בה הוא נמצא
שמרחקם מהנקודה קטן מ Threshold-מסוים (מסומן בכתום) .ניתן לממש אלגוריתם זה
בצורה שונה ,למשל באופן לא רקורסיבי או לאפשר לקיחה של מספר רכיבי הקשירות
הגדולים ביותר ,אך מימוש זה הספיק בחלק הראשון של הפרויקט .בהמשך הפרויקט נעשה
שימוש בפילטר רציפות עם מימוש שונה.
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איור  – 4הדגמה של פעולת פילטר הרציפות.

 .3.2תמונות הדוגמה
במהלך כל הפרויקט השתמשתי במספר תמונות וסרטים שצולמו על ידי מצלמת מעבדת GIP
כדי לבחון את תפקוד האלגוריתמים שנבחנו על  dataאמיתי ,שיכול להביא לתוצאות שונות
מאשר צורות גאומטריות בהן משתמשים לרוב בבחינת יעילות של אלגוריתמי רגיסטרציה.
הסבר על המצלמה נמצא בסעיף  .6.1צולם סט של תמונות תלת ממדיות של פסל שנמצא על
פלאטה מסתובבת .הפסל צולם בטווח של  63°בקפיצות של  .3°כמו כן ,צולמו שלושה
סרטונים רציפים של שלושה פסלים שונים ,פנורמיים ב.063°-

תמונה  – 1אחת התמונה הדו -ממדיות שצולמו על ידי מצלמת  ,GIPאשר מעובדות לאחר מכן לתמונות תלת ממדיות.

 .3.3בדיקות פרמטרים
 .3.1.3הפרמטרים שנבדקו
הפרמטרים אותם מקבל ה ICP-של ספריית :PCL




 – EuclideanFitnessEpsilonכאשר פונקצית השגיאה (סכום ריבועי המרחקים
האוקלידיים) קטנה מפרמטר זה האלגוריתם נעצר.
 – Max Iterationsמספר האיטרציות המקסימלי של ה.ICP-
 – MaxCorrespondenceDistanceאם שתי נקודות מותאמות על ידי ה ICP-והן במרחק
גדול מסף זה ,שתי הנקודות יזרקו.
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 - TransformationEpsilonכאשר ההפרש בין שתי טרנספורמציות שחושבו באיטרציות
עוקבות קטן מסף זה האלגוריתם עוצר.

מלבד זאת ,הפרמטרים המרכזיים שפונקציות המעטפת מקבלות:


פרמטר  Thresholdל -Mean Filter-אם נקודה רחוקה מממוצע השכנים שלה יותר מסף
זה ,היא תוסר.
פרמטר  frame radiusל – Mean Filter-הרדיוס של הסביבה עבורה מחושב הממוצע.
פרמטר  Thresholdל – Continuous Filter-אם המרחק בין שתי נקודות גדול מסף זה,
הן לא יהיו באותו רכיב קשירות.
התמונות עצמן שנבחרו להשוואה – נבדקו תמונות שצולמו ממגוון זוויות כדי לבדוק את
טווח ההתכנסות.
 Identity Distanceלפונקצית התפירה – קובע את הצפיפות של הנקודות בענן שנתפר.






בכל הבדיקות נמדדו הפרמטרים הבאים כדי לבדוק את איכות התוצאה:







זמן התכנסות של ה.ICP-
הציון שהוחזר על ידי ה( ICP-סכום ריבועי המרחקים האוקלידיים).
מספר הנקודות שעברו את הפילטר ומספר הנקודות שעברו את התפירה.
תוצאות ה ICP-הושוו לתוצאות שהושגו על ידי אלגוריתם רגיסטרציה אחר ,שמנצל
סימונים על לוח שחמט שנמצא ברקע כדי לחשב את הסיבוב המדויק בדיוק גבוה
יותר .האלגוריתם הופעל ב ,MatLab-והוא למעשה אלגוריתם  Kabschשמשתמש
בפינות על לוח השחמט לקבלת ההתאמות מוחלקות ומדויקות.
לפי העין ,האם התפירה נראית טובה.

 .3.1.3ניתוח תוצאות
גרפים  0-6שמופיעים בעמודים הבאים הם חלק מהגרפים שהתקבלו .להלן ניתוח של
התוצאות שלהם.
גרף  - 1השפעת מספר האיטרציות של ה ICP-על השגיאה הממוצעת בשלושת הצירים
יחסית לחישוב הנוסף ב .Matlab-רואים שהוספת איטרציות לא השפיעה על הדיוק .הקו
האדום מסמן את רמת השגיאה כאשר נלקח ערך ברירת המחדל של הפרמטר.
גרף  – 2השפעת פרמטר ה Threshold-של פילטר הרציפות על ההבדל לעומת התוצאה
שמתקבלת מהתוכנה ב .Matlab-ה Threshold -נתון בציר ה x-בדצימטרים בריבוע,
והשגיאה בתור ממוצע ההפרשים לעומת הערכים שנמצאו ב ,Matlab-במעלות .יתכן
שהסיבה לירידה באיכות ההתכנסות נעוצה בבעייתיות בתמונות .הקו הכתום מסמן את רמת
השגיאה לפני הוספת פילטר הרציפות
גרף  –3השפעת מספר האיטרציות על זמן ההתכנסות של ה( ICP-ציר ה .)y-ניתן לראות
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שזמן ההתכנסות גדל עם מספר האיטרציות ,למרות שאין שיפור משמעותי באיכות
ההתכנסות (ראה גרף .)1
גרף  - 4השפעת רדיוס ה frame-של ה( Mean filter-ציר ה ,x-בפיקסלים) על ה score-של
ההתכנסות (ציר ה ,y-בדצימטרים בריבוע) .ניתן לראות שרדיוס המסגרת האופטימלי הוא 4
פיקסלים.
גרף  – 5השפעת  Thresholdשל ( Mean Filterציר ה ,x-בדצימטרים בריבוע) על זמן
ההתכנסות של ה( ICP-ציר ה ,y-בשניות) .ניתן לראות שזמן ההתכנסות לא מושפע בצורה
משמעותית מפילטר הרציפות .בכתום – זמן ההתכנסות ללא פילטר .הקו הכתום מסמן את
זמן ההתכנסות ללא פילטר ממוצעים כלל.
גרף  – 6השוואת איכות ה ,ICP-כתלות בזוויות בין שתי התמונות עליהן בוצע ה.ICP-
ההשוואה נערכה על פי התוצאה שהתקבלה מהתוכנה ב .Matlab-ניתן לראות כי למרות
שה ICP-מתכנס גם עד זווית  ,33°עם הזווית עולה גם אי הדיוק ,בעיקר סביב ציר ה ,y-שם
עיקר התנועה.
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גרף 1

השפעת מספר איטרציות מקסימלי על

גרף 2
שגיאה ממוצעת ()°

2

רציפות ( dm
איטרציות) מקסימלי
מספר

גרף 3

1.8
1.6
1.4
1.0
0.8
0.6
0.4

0.2
0.0
063

83

23
Max iterations

24

.

23

03

)Time (sec

1.2

שגיאה ממוצעת ()°

2

 THרציפות ( TH) dm

גרף 3

רדיוס ה frame-של

0.03
הMean filter-
0.025

0.015
0.01
0.005

שגיאה ממוצעת ()°

0.02

0
8

גרף 3

2

0

2

( Frame radiusפיקסלים)

0

ההתכנסות
השפעת  Thresholdשל  Mean Filterעל זמן
0.6
0.5

0.3
0.2

0.1

זמן התכנסות (שניות)

0.4

0

( THדצימטרים בריבוע)

גרף 3

שגיאה יחסית ל Matlab-בהתאם לזווית

roll
pitch

yaw
±03
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+23

±03
±03
±23
זוית צילום מקורבת ()°

±3

±3

שגיאה ()°

8
7
6
5
4
3
2
1
0

 .3.3הדגמה גרפית של פעולת התוכנה
בתמונות הבאות מוצגות תמונות מהשלבים השונים של התוכנה .נעשה שימוש בViewer-
של .PCL

1

2

3

3
איורים  – 2.1-2.5רצף תמונות שמתארות את פעולת
התוכנה.
)1
)2
)3

3
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)3
)3

תמונת הדגם כפי שנקראה מהמצלמה.
אותה תמונה לאחר הפעלת פילטרים.
שתי תמונות שונות של הדגם מזוויות שונות,
זו על גבי זו.
תקריב של הראש לאחר הפעלת הICP-
והעברת ענן המקור בהתאם לו.
תקריב של הראש לאחר הפעלת התפירה.
באדום – נקודות ענן היעד ובלבן – הנקודות
שנוספו אליהן מענן המקור על ידי אלגוריתם
התפירה .ניתן לראות שלא נוספו הרבה
נקודות מפני ששתי התמונות צולמו מנקודות
מבט סמוכות.

 .3הכנסת שיפורים במימוש  ICPנקודה למשטח
בחלק זה של הפרויקט התבססתי על מימוש של האלגוריתם  ICP-Point-to-Surfaceכפי
שהוצג במאמר של  .[9] Mitra at al.המימוש שבו השתמשתי נכתב על ידי גיא רוסמן.
תחילה למדתי את מבנה המימוש שלו ואת הרקע התיאורטי עבורו ,לאחר מכן ערכתי מדידת
זמנים (  )Profilingמפורטת כדי לזהות את החלקים הבעייתיים במימוש ,ולאחר מכן הכנסתי
שיפורים קטנים באלגוריתם .המימוש כתוב ב .c++-בתחילת חלק זה השתמשתי בMatlab-
כדי להריץ את התוכנה ,אך בהמשך עברתי לשימוש בסביבת Microsoft Visual Studio
.2010

 .3.1פעולת האלגוריתם
לאלגוריתם יש שני חלקים –  Initו .Match-ה Init-הוא החלק שנקרא קודם ,ואליו מועבר ענן
היעד .בחלק זה מאותחלים הפרמטרים ומחושבות תכונות הסביבה הגאומטרית Match .הוא
החלק האיטרטיבי .בחלק זה מועבר לאלגוריתם ענן המקור ,ובכל איטרציה מתבצעות שתי
לולאות :בראשונה מחושבות תכונות של הבעיה ,שבעזרתן מחושבים פרמטרים חדשים
שמקרבים אל הפתרון בעזרת ( Gradient Descentיוסבר בהמשך ב ,)5.3.3-ובשניה נבדק
האם התוצאה שופרה.
בשלושת העמודים הבאים מוצגות דיאגרמות שמתארות את פעולת האלגוריתם בכל חלק:
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תרשים  – 2מבנה חלק האתחול של מימוש ה  ICP-נקודה למשטח
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תרשים 3

 -מבנה חלק ההתאמה של מימוש ה ICP-נקודה למשטח.
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 .3.2מדידת זמנים
כדי למצוא היכן אפשר לשפר את התוכנה ערכתי מדידות של זמנים של חלקים שונים
בתוכנה עבור פרמטרים שונים .המדידות נעשו באמצעות התוכנה  ,Matlabועל מידע אמיתי
(אותן תמונות בהן נעשה שימוש לבדיקה בחלק  .)2בגרפים הבאים מוצגות התוצאות.

 .3חישוב תכונות גאומטריות ()Init

9133
30878

 .2חלקי תוכנה ראשיים

KdTrees

init
2.210

היפוך מטריצה
חישוב הערכה לנורמל
חישוב אופרטור צורה

match
3.323

2114100

השאר

תרשים  – 3התפלגות הזמן בכל אחד מחלקי התוכנה (ראה  .)5.1הזמן נתון במיקרו -שניות.
תרשים  – 3התפלגות הזמן (בשניות) בתוך פונקצית חישוב הסביבה הגאומטרית ( Initכפי שמתואר ב  .)5.1-רוב הזמן
הולך על חישוב הנורמל למשטח בכל נקודה ,בעזרת .Ransac

 .9לולאת חישוב פרמטרים

 .6איטרציות ()Match

32822
חישוב יעקוביאן
הערכת פונקצית
מרחק
היפוך מטריצות

62902

חישוב פרמטרים

271407

השאר

328406

פתירת משוואות
נורמל
בדיקת פרמטרים

195143
5

130869
6

134458
300
תרשים  – 3התפלגות זמן בין שתי הלולאות – לולאת חישוב הפרמטרים ולולאת בדיקת הפרמטרים התוך .Match
תרשים  – 3התפלגות הזמן בתוך לולאת חישוב הפרמטרים החדשים ,במיקרו -שניות.

לאחר מכן ,ערכתי בדיקת פרמטרים כמו קודם .בגרף הבא מתוארת השפעת מספר
האיטרציות של אלגוריתם ה Ransac-המשמש בתוכנה לחישוב רובסטי של הנורמל בכל
נקודות המשטח.
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השפעת מספר האיטרציות בRANSAC-
על זמן הריצה הכולל

120

80

100

60

40

20

זמן ריצה כולל (שניות)

0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0

0

מספר איטרציות Ransac
תרשים  – 3גרף המתאר את תלות זמן הריצה הכללי במספר האיטרציות של ה .Ransac-

ניתן לראות תלות חזקה ,שמראה שעדיף לקחת מספר איטרציות קטן יותר מכמה שהיה
במקור –  033איטרציות.

 .3.3שיפורים
לאחר שלמדתי את דרך פעולת האלגוריתם ,ניגשתי לבצע בו מספר שינויים קטנים כדי
לשפר את זמן הריצה שלו .השינויים מבוססים על הרעיונות בבסיס אלגוריתם  ICPנקודה אל
משטח :מפני שמתייחסים אל התכונות של הסביבה של כל נקודה ,החישובים שנעשו תקפים
גם לנקודות קרובות על המשטח .כך ניתן להפחית את זמן הריצה של חלקים שעל פי ה-
 profilingגזלו זמן רב.
 Caching .5.1.3של חישוב הסביבה הגאומטרית
בתוכנה המקורית ,התכונות הגאומטריות חושבו לכל נקודה בענן הנקודות ,זו אחרי זו .הוכנס
שיפור לפיו התכונות הגאומטריות שחושבו עבור נקודה מסוימת מוחלות גם על נקודות
שנמצאות במרחק הקטן מסף מסוים מנקודה זו .שיפור זה מאפשר הפחתה של זמן הריצה.
הפגיעה באיכות ההתכנסות כתוצאה משינוי זה היא קטנה ,מפני שהחישוב של התכונות
הגאומטריות תקף בקירוב בסביבת הנקודה (תחת הנחה שהמשטח חלק .עבור משטח
פרקטלי ,הנחה זו אינה נכונה ולכן הניצול החוזר של החישובים יפגע בדיוק ה ICP -בצורה
משמעותית) .בתור ברירת מחדל ,רדיוס המרחק המשמש להחלת התכונות הגאומטריות הוא
מחצית מהרדיוס המשמש לחישובן של התכונות הגאומטריות.
בגרף הבא מתוארת השפעת רדיוס הסביבה עבורה הגאומטריה מוחלת על זמן הריצה.
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השפעת רדיוס שמירת הסביבה הגאומטרית
2500000

1500000
1000000
500000

זמן ריצת התכנה (מיקרו שניות)

2000000

0
0.35

0.3

0.1
0.15
0.2
0.25
רדיוס סביבת ה( Caching-דצימטרים)

0.05

0

תרשים  – 5השפעת רדיוס הסביבה הגאומטרית על זמן הריצה (במיקרו שניות).

ניתן לראות שההשפעה משמעותית .חלק ניכר מזמן הריצה הולך על חישוב תכונות הסביבה
הגיאומטרית (כ .)83%-ה Caching-של הסביבה הגיאומטרית מאפשר להוריד את הזמן
שלוקח חלק זה באופן משמעותי .עם בחירה נכונה של הפרמטרים ,הוא מפחית את זמן
הריצה הכולל של ה ICP-ב.63%-
 Caching .5.1.3של ההתאמות של הנקודות
כאן התב ססתי על אופציה לשמירת ההתאמות של הנקודות בין האיטרציות שהייתה קיימת
גם בתוכנה המקורית של גיא ,אך במקור מספר האיטרציות שעברו בין חישוב מחדש
למשנהו היה קבוע ,ואני שיניתי אותו להתקבל בתור פרמטר של התוכנה ובדקתי ערכים
שונים עבורו .את התוצאות ניתן לראות בגרף הבא.
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דילוגים ב caching-של ההתאמות
630000

620000
615000
610000

זמן ריצה כולל (במיקרו-שניות)

625000

605000
10

8

4
6
מספר איטרציות לדילוג

2

0

תרשים  – 3השפעת הדילוגים בין חישובים עוקבים של ההתאמות על זמן הריצה הכללי.

ניתן לראות שהשיפור בזכות ה Caching-של ההתאמות הוא כ( 3%-עם בחירה אחרת של
שאר הפרמטרים השינוי יכול להיות יותר משמעותי).
 .5.1.1טיפול במקרי קצה של ההתכנסות
אלג וריתם האופטימיזציה המשמש למציאת המינימום של פונקצית השגיאה הוא Gradient
 Descentשמשתמש ב Backtracking line search-לבחירת גודל הצעד (ראה  .)3.7במסגרת
השיפור לאלגוריתם החלפתי את המימוש של ה Gradient Descentכדי לפתור בעיה
בהתכנסות של ה .ICP-הבעיה הייתה שבמספר ניכר מההרצות של האלגוריתם הוא לא היה
מצליח להתכנס (כלומר להגיע למצב בו תנאי היציאה מתקיים) והיה יוצא מלולאת
האיטרציות רק לאחר ביצוע המספר המקסימלי של איטרציות שניתן לו .במילים אחרות ,ה-
 ICPלא הצליח להתקרב במידה מספקת למינימום של הפונקציה .האלגוריתם המקורי
ששימש בתוכנה למציאת המינימום הוא כזה:

תרשים  – 7מבנה ה  Gradient Descent-המקורי.

34

והוא הוחלף באלגוריתם הבא:

תרשים  – 8מבנה ה  Gradient Descent-המתוקן.

לאחר שינוי זה ,התוכנה הפסיקה לבצע איטרציות לשווא ,בהן לא מושג שיפור ,והדבר הביא
להקטנת זמן הריצה.
 .5.1.3שיפורים נוספים
בתוכנה מומשו שיפורים נוספים כדי לשפר את זמן הריצה .להלן השיפורים:
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נתינת משקלים – לפי התאמת נורמלים.
לכל התאמה ניתן משקל בפונקצית השגיאה לפי הנוסחה הבאה:
כלומר ,להתאמות שבהן לשני הנורמלים כיוון דומה נותנים משקל גדול יותר
בפונקצית השגיאה ,מפני שהתאמת הנורמלים מעידה על התאמה איכותית יותר.
זריקת נקודות – התעלמות מנקודות רחוקות.
אם המרחק בין שתי נקודות גדול מסף מסוים ,ניתן להן משקל  3קבוע ,כלומר הן לא
משפיעות יותר על פונקצית השגיאה ועל הטרנספורמציה המחושבת .ההנחה כאן
היא שנקודות כאלו הן רעשים או נקודות שלא מופיעות בשני העננים ,ולכן עדיף
להוריד אותן.
זריקת פריימים – אם השגיאה ב ICP-גדולה מדי.
מפני שבסרטונים התזוזה בין פריימים קטנה ,ניתן לותר על פריימים וה ICP-עדיין
יתכנס היטב .על כן ,ה ICP-מוותר על פריימים שבהן פונקצית השגיאה ב ICP-גדולה
מדי ,מפני שבהן הדיוק בחישוב של הטרנספורמציה קטן יותר.
התאמה ראשונית לפי פיקסלים.
שיפור זה מבוסס על הנחה שהטרנספורמציה בין הפריימים קטנה ,ועל כן ניחוש
התחלתי טוב הוא להתאים כל נקודה בענן אחד לנקודה שנמצאת על אותו פיקסל ב-
 Gridשל המצלמה בפריים הבא .השיפור משתמש בכך שמצלמת מעבדת GIP
בטכניון מתאימה לכל נקודה ב Grid-של המצלמה את המיקום שלה בעולם האמיתי
(באמצעות חישוב שמבוסס על הדוגמה שמוקרנת עליו) ,ולכן ההתאמה בין
הפיקסלים על ה Grid-היא פשוטה יחסית.



מיקום פיתוח טור טיילור.
או ב-
נבחן האם עדיף לקחת את הקירוב של המרחק ב-
 .הקירוב לפונקצית המרחק שמוצע במאמר ] [11לא מגדיר באופן חד
משמעי היכן מחושב הקירוב (כלומר באיזו נקודה מחשבים את קירוב טיילור של
 .במסגרת
הפונקציה) ,ובמאמר ] [10בוחרים את הפיתוח להיות ב-
הפרויקט הושוו השפעות שתי האופציות על מהירות התכנסות של האלגוריתם.
באיור  5מושווים מיקומי הפיתוח.

איור  – 5השוואת מיקום פיתוח טור טיילור של פונקצית השגיאה עבור שתי
ובצד
האפשרויות .בצד ימין הנקודה בצבע צהוב נמצאת ב-
.
שמאל ב-
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התוצאות מתוארת בגרפים הבאים.

0.12
שגיאה ממוצעת
בשלושת הצירים ()°

0.1

שגיאה יחסית למטלב

0.08
0.06

0.04
0.02
0

תרשים  – 9השוואת השגיאה יחסית ל  Matlab -עבור שני מיקומים פיתוח טור טיילור.

3
זמן ריצה (שניות)

2

זמן ריצה

1
0

תרשים  – 11השוואת זמן הריצה בין מיקומי פיתוח טור טיילור.

 .5.1.5השוואת תוצאות
בגרפים הבאים יושוו תוצאות המימושים והשיפורים שנכתבו במהלך הפרויקט עם המימוש
הקיים.
ראשית יושוו פונקצית המרחק השונות :נקודה לנקודה ונקודה למשטח.
בתרשים  11מושוות השגיאות בחישוב של ה ICP-עבור שתי פונקציות המרחק על תמונות
בהפרשים שונים של זוויות .השגיאה מחושבת על בסיס החישוב המדויק שהתבצע לפי
משבצות השחמט ברקע התמונה ,בעזרת אלגוריתם ( [7] Kabschמעתה ואלך :החישוב ב-
 .)Matlabניתן לראות כי אף שיש ל ICP-עם פונקצית מרחק נקודה לנקודה יתרון קל כאשר
הסיבוב בין התמונות קטנה ,כאשר הזווית גדלה ל ICP-נקודה למשטח יש יתרון משמעותי,
והשגיאה אינה גדלה עבור זוויות גדולות יותר .כלומר ,פונקצית מרחק נקודה למשטח עדיפה
כאשר העננים רחוקים אחד מהשני.
בתרשים  12מושווה זמן הריצה על אותן תמונות בשני סוגי פונקציות השגיאה .זמן הריצה
של  ICPנקודה לנקודה קטן יותר ,אך לא באופן משמעותי .הדבר הגיוני ,מפני שב ICP-נקודה
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למשטח נערכים חישובים כבדים יותר .שני הגרפים האחרונים נעשו על בסיס תמונות שיש
ביניהן סיבוב גדול – יותר מ 3-מעלות -ולכן הושוו גם תמונות עם סיבוב קטן ביניהן .חשוב
לציין שכל ההרצות שנמדדו ותוצאותיהן מוצגות בדו"ח היו הרצות ב ,Debug-וזמן הריצה ב-
 Releaseקטן יותר באופן משמעותי ,ועומד על כעשירית שנייה.
בתרשימים  09ו 08-מושוות שתי פונקציות המרחק על פריימים של אחד מסרטוני הוידאו,
לפי פונקצית השגיאה של התפירה ולפי זמן הריצה של כל פריים ,בהתאמה .התוצאות כאן
לא חד משמעיות (אולי אף נוטות לטובת  ICPנקודה למשטח) ,אבל בפועל ,אם צופים בעננים
כאשר הם נתפרים ,רואים ש ICP-נקודה למשטח מתבדר (כלומר הסרטון מפסיק להתכנס
היטב) לפני  ICPנקודה לנקודה .הדבר נובע מכך ,ככל הנראה ,שהשגיאה של  ICPנקודה
לנקודה עבור תמונות קרובות קטנה מאצל  ICPנקודה למשטח.
בתרשים  03ובתרשים  06מושווה השיפור בעקבות נתינת המשקלים שתוארה ב.5.3.4-
ניתן לראות שלמרות שהוא מבצע פחות איטרציות ,השגיאה יחסית לחישוב ב Matlab-לא
שונה באופן משמעותי .הדבר מאפשר ,עבור בחירה מסוימת של פרמטרים להפחית את זמן
הריצה.
בתרשים  – 17פונקצית השגיאה של  ICPנקודה לנקודה לפי פריימים ,עם התאמה לפי
פיקסלים ובלי.רואים כי עבור איטרציות מאוחרות יחסית ,פונקצית השגיאה של ה ICP-קטנה
יותר (לאחר התכנסות) עם התאמה לפי פיקסלים (תואר ב )5.3.4-מאשר בלי .הדבר מעיד
על כך שהניחוש ההתחלתי מקרב את העננים אחד לשני ומקטין כתוצאה מכך את השגיאה
שמתקבלת.
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תרשים  – 12זמן ריצה על תמונות בקפיצות של  3מעלות ,עבור שתי פונקציות המרחק.

0.9

פונקצית שגיאה בתפירה
לפי פריים בסרטון

0.8
0.7

נקודה לנקודה

0.5

נקודה למשטח

0.4
0.3
0.2

0.1
0
60

50

40

30

20

10

מספר פריים
תרשים  – 13פונקצית השגיאה בתפירה על סרטון וידאו ,עבור שתי פונקציות המרחק.
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תרשים  – 14זמן ריצה של כל פריים בסרטון וידאו ,עבור שתי פונקציות המרחק.
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תרשים  – 13פונקצית השגיאה של ה  ICP-נקודה למשטח לפי איטרציות ,עם ובלי נתינת משקלים להתאמות.
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תרשים  – 17פונקצית השגיאה של  ICPנקודה לנקודה לפי פריימים ,עם התאמה לפי פיקסלים ובלי.
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 .3התממשקות עם מצלמת GIP
בחלק זה של הפרו יקט עבדתי על התאמת התוכנה לעבודה עם אפליקציית תלת-מימד של
מעבדת  .GIPהתבססתי על חבילת קוד הקיימת במעבדה .במסגרת ההתממשקות ,ניתן דרך
ממשק משתמש ( )GUIלתפור תמונות תלת ממדיות שצולמו במצלמת המעבדה ולשלוט
בפרמטרים של ה ICP-ושל התפירה .ניתן לעשות זאת על תמונות או סרטון מקובץ .אופן
המימוש ,שבו הפריימים נקראים אחד אחרי השני מקובץ ,מהווה סימולציה של עבודה ישירה
מול המצלמה ב ,Realtime-אשר לא נבדקה במסגרת הפרויקט .שיטה זו מאפשרת לתוכנה
לעבד את הפריימים בקצב נמוך יותר מקצב של  ,Realtimeוה ICP-לרוב אכן כזה.
במסגרת הממשק ניתן לבחור את סוג ה ICP-שיעשה את הרגיסטרציה :ה ICP-של  PCLאו
 ICPנקודה למשטח שתואר בחלק  .3כמו כן ,ניתן לבחור את הצורה בה תערך התפירה:
האם כל פריים ( )frameיושווה לפריים הקודם או לסצנה ( )sceneהכללית שהצטברה עד כה.
הפרמטרים הנוספים שניתן לבחור הם:







צפיפות דגימת פיקסלים ודגימת פריימים ,ושיטת דגימה (אחיד או אקראי).
מספר איטרציות מקסימלי.
שגיאה מרבית.
רדיוס סביבות גאומטריות.
צפיפות התפירה.
שיטת ( ICPנקודה לנקודה/נקודה למישור/נקודה למשטח).

התוכנה רצה באופן א-סינכרוני ,כלומר החישובים של ה ICP-נעשים ב thread-נפרד משל ה-
 ,GUIוכך נמנע מצב של התקעות ה GUI-כאשר רצים החישובים הכבדים של הICP-
והתפירה .כמו כן ,זה מאפשר לדלג על פריימים אם הם מגיעים מהר מידי ,לפני שהICP-
סיים לעבוד ,ומאפשרים ל ICP-לעמוד בקצב של וידאו שרץ .קליטת התמונות מתבצעת ב-
 threadנפרד .לשם השוואה ,התוכנה שהוצגה בחלק  4של הדוח ,רצה באופן סינכרוני,
וממשק המשתמש היה נתקע בזמן הרצת החישובים.
התוכנה מחזירה ל GUI-את ערך פונקצית השגיאה של ה ICP-ושל התפירה (שיתואר
בהמשך).
תמונות מהממשק מוצגות בתמונות הבאות.
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תמונה  – 2חלון השליטה בפרמטרים של ה .GUI-

43

תמונה  – 3תמונת מסך מהתוכנה .בצד שמאל רואים את התמונה הנוכחית ובצד ימין את התמונה המצטברת.

 .3.1צילום תלת ממדי
ניתן לבנות תמונות תלת ממדיות של אובייקט בכמה דרכים .דרך אחת היא בעזרת שתי
מצלמות  ,Stereoודרך אחרת היא בעזרת מקרן שמקרין דוגמה או תבנית על האובייקט,
ואחר כך מנתח את ההחזרה כדי לקבל את המבנה התלת ממדי של האובייקט .התוכנה
שכתבתי מיועדת עבור תמונות מהמצלמה שפותחה במעבדת  GIPבטכניון .מצלמה זו עדיפה
על מוצרים מסחריים (כמו מצלמת ה )Kinect-בכך שהיא מדויקת יותר ,אך טווח הפעולה
והתנאים בה היא מתפקדת היטב מוגבלים יותר.
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 .3.2תפירת וידאו תלת ממדי ()3D Video Reconstruction
וידאו הוא רצף של תמונות שצולמו זו אחרי זו בהפרש קטן .בעזרת וידאו שמקיף אובייקט
מסוים (צילום פנורמי) ניתן לבנות מודל תלת ממדי שלם יותר של האובייקט .קיימות שתי
שיטות לתפירת וידאו ,שלכל אחת מהן יתרונות וחסרונות .המטרה היא להעביר כל פריים
שנכנס ממערכת הצירים של המצלמה ברגע הצילום למערכת צירים גלובלית קבועה ,כך
שניתן יהיה לתפור את כל הנקודות יחד למודל שלם של האובייקט .בהסבר אשתמש
הוא התמונה הפנורמית
הוא הפריים ה -שנקלט מהמצלמה.
בסימונים הבאים:
היא הטרנספורמציה בין הפריים ה i  1-לפריים
המצטברת לאחר קבלת הפריים ה. -
ה . -בבחירת שיטת התפירה יש להבחין בין שני מקרים :וידאו רציף לעומת תמונות בודדות.
בתמונות בודדות אין ידע מוקדם על השינוי במיקום של המצלמה או האובייקט בין תמונה
לתמונה אותו ניתן לנצל ,ולכן בלית ברירה בכל תמונה שנקלטת מבוצע  ICPיחסית לענן
שהצטבר .לעומת זאת ,בסרטון רציף (כלומר סרטון שמורכב מתמונות שצולמו זו אחרי זו
בתדירות גבוהה יחסית ,במצלמת  GIPהיא  ,)15Hzניתן להניח כי התזוזה בין תמונה
לתמונה קטנה .על כן ,ניתן להשתמש בטרנספורמציה שהצטברה עד עכשיו (מהפריים
הראשון עד הפריים ה ) i  1-בתור ניחוש התחלתי עבור ה ,ICP-כך שה ICP-מבוצע עבור
תמונות קרובות ,ועל כן הוא מהיר ומדויק יותר .ההבדל בין השיטות שיוצגו להלן הוא בין אלו
עננים מבוצע ה.ICP-
 .6.3.3רגיסטרציה יחסית לפריים האחרון
בשיטה זו כל פריים מועבר תחילה למערכת הקואורדינטות של הפריים שקודם לו ,ואז
בעזרת הטרנספורמציה שהצטברה עד עכשיו הוא מועבר למערכת הצירים הגלובלית של
הפריים הראשון .האלגוריתם מוצג בתרשים .22

תרשים  – 18תרשים זרימה המתאר את פעולת אלגוריתם התפירה פריים יחסית לפריים הקודם.

היתרון של שיטה זו הוא שהעננים המושווים בכל איטרציה הם כמעט חופפים ,ללא הרבה
נקודות מיותרות (שהצטברו מהפריימים הקודמים) שנוכחותן פוגעת בדיוק .החסרון המרכזי
הוא שהשגיאה מצטברת .מפני שכל ענן מושווה לענן הקודם לו ,אם בחישוב הטרנספורמציה
לענן מהפריים הקודם הייתה שגיאה מסוימת ,אז בחישוב הטרנספורמציה עבור הפריים
החדש תתווסף השגיאה מה ICP-החדש לשגיאה קיימת .כלומר ,ככל שעוברים הפריימים
השגיאה גדלה עד שהיא הופכת להיות משמעותית.
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 .6.3.3רגיסטרציה לענן שהצטבר
בשיטה זו ,הדומה במידה רבה לקודמת ,כל פריים שנכנס מושווה בעזרת  ICPלענן הנקודות
שהצטבר עד עתה ,כאשר משתמשים בטרנספורמציה שהצטברה עד עכשיו בתור ניחוש
התחלתי שמופעל על ) .S(i-1בתרשים  20מתואר מהלך האלגוריתם.

תרשים  - 19תרשים זרימה המתאר את פעולת אלגוריתם התפירה פריים יחסית לענן מצטבר .ההבדלים מהאלגוריתם
הקודם מודגשים.

לשיטה זו יש חסרון שנובע מכך שה ICP-הוא יחסית לענן עם הרבה נקודות (כל הנקודות
שהצטברו עד כה) שרובן לא רלוונטיות .היתרון הוא שהשגיאה מה ICP-על הפריים הקודם
פחות משפיעה .אם אחד הפריימים לא התכנס בצורה מדויקת ,בעוד שבשיטה הקודמת
השגיאה תגרר גם בפריימים הבאים בשיטה זו הפריים הבא יושווה לתמונה המצטברת
שפחות מושפעת מפריים לא טוב בודד .כמו כן ,בשיטה זו ניתן להשתמש בפילטרים שמנקים
את הענן המצטבר כדי לנטרל השפעה של פריימים בודדים על ההתכנסות של הפריימים
שאחריהם ,כמו למשל פילטר היטל ציר  XYשיוצג בהמשך .6.2.4
 .6.3.1אלגוריתם תפירה
מטרת אלגוריתם תפירה היא לקחת שני ענני נקודות שנמצאים באותה מערכת צירים (למשל
לאחר הפעלת הטרנספורמציה שנמצאה ב )ICP-ולהוריד נקודות הנמצאות בשני העננים כדי
לקבל ענן חלק בצפיפות אחידה .האלגוריתם שמומש פועל באופן הבא:



נוצר ענן חדש עם כל הנקודות מאחד העננים.
עוברים על כל נקודות הענן השני ,ועבור כל נקודה בודקים אם המרחק בינה לנקודה
הכי קרובה מהענן הראשון גדול מסף מסוים .אם כן ,מוסיפים אותן לענן החדש.

אלגוריתם זה חסכוני יותר מבחינת סיבוכיות מקום מאשר שיטות אחרות ,כמו שימוש ב-
-voxelים (פיקסלים תלת ממדיים) כדי לשמור על צפיפות אחידה במרחב .בתוכנה נעשה
שימוש ב Kd-tree-כדי לחסוך בסיבוכיות זמן של חיפוש הנקודה הקרובה ביותר.
 .6.3.3הורדת כפילויות – פילטר היטל על מישור XY
במהלך הרצות של התוכנה הובחן כי קיימת שגיאה מצטברת :התפירה בין שני
פריימים סמוכים מתכנסת טוב ,אבל לאחר תפירה של עשרות פריימים מתחיל
להצטבר רעש בתמונה המתקבלת בגלל התכנסויות פחות טובות או רעשים .זה
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התבטא ב"מריחה" הדרגתית של הדפנות בתמונות .כדי למנוע זאת ,נכתב
אלגוריתם שמופעל על כל פריים במהלך התפירה .האלגוריתם פועל כפי שמתואר
באיור  .6לכל נקודה בתמונה נמצאת הנקודה בענן המצטבר שהיטלה על מישור XY
הוא הקרוב ביותר להיטל שלה על מישור זה ,ואז מחושב המרחק שלה מנקודה זו.
אם הוא גדול מגודל מסוים שהוא פרמטר שנקבל על ידי המשתמש ,אז האלגוריתם
מבין שהנקודה היא לא חלק מדופן כפול ,ומוסיף אותה כמו שהיא לענן המצטבר .אם
לא ,כלומר היא קרובה מידי למשטח שהתקבל עד עכשיו ,אז מניחים שהיא חלק
מהמשטח שכבר ידוע או קרובה אליו (כלומר חלק מדופן כפול) ,ואז במקום להוסיף
אותה מחליפים את הנקודה הכי קרובה אליה במרחב מהענן המצטבר בממוצע
המשוקלל של הנקודה החדשה והנקודה הכי קרובה .המשקלים בממוצע מחושבים
באופן הבא :המשקל של הנקודה החדשה הוא  ,0והמשקל של הנקודה הכי קרובה
אליה הוא כמספר הנקודות שהיו עד עכשיו קרובות אליה בכל הפריימים הקודמים
(כלומר יש משקל גדול יותר לנקודה ככל שקיבלנו אותה במיקום זה מיותר פריימים).
בחירה כזו של משקלים מבטיחה התייצבות של מיקום הנקודות ,מפני שהמשקלים
של הנקודות גדלים עם כל פריים ,ולכן השינוי במקומן יקטן.
כמו כן ,הוגדרה פונקצית שגיאה כדי לאפשר הערכה של איכות התפירה ,ולהבחין
מתי הרגיסטרציה לא התבצעה טוב בצורה שמבטאת את איכות התוצר בפועל –
התמונה המצטברת .פונקצית השגיאה מבוססת על העיקרון של פילטר הדפנות
הכפולים .לכל נקודה מחושב המרחק בציר  zמהנקודה הכי קרובה אליה על מישור
 .d – XYהתוספת לפונקצית השגיאה ,כפי שמתואר באיור  , 6נתונה בטווחים השונים
על ידי:
 : 0  d  1 כלומר הנקודה נמצאת מבחינתנו על פני המשטח המצולם.
התוספת היא . d / 1


 : 1  d   2כלומר הנקודה נמצאת מבחינתנו על דופן כפול ,כלומר קרובה



מידי לפני המשטח מכדי להיות חלק ממקטע חדש שלו שלא נמצא עדיין
בתמונה ,אבל רחוקה מידי מכדי להיות חלק מהמשטח שנמצא בה .התוספת
היא . 1
 :  2  dמבחינתנו ,היא חלק ממשטח חדש בתמונה ,ולכן אינה מעידה על
כך שנוצרת שגיאה .לכן התוספת היא .3
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בתוכנה נעשה שימוש בפונקצית השגיאה של התפירה כדי להסיר פריימים עם שגיאה
שגדולה מסף מסוים ,כדי למנוע מהשגיאה שבהם להגיע לענן המצטבר.

איור  – 3אופן פעולת אלגוריתם מחיקת הדפנות הכפולים וחישוב פונקצית השגיאה בתפירה.

 .6.3.5ניתוח תוצאות
בתרשים  23מושווים זמני הריצה של התוכנה עם ובלי פילטר ההחלקה שתואר בתת הסעיף
הקודם .רואים שבפריימים מאוחרים בסרטון עליו הורץ ה ,ICP-זמן הריצה בזכות פילטר
הסרת הדפנות הכפולים (פילטר  )XYקטן מאשר בלעדיו .הדבר ככל הנראה נובע מכך
שפילטר הדפנות הכפולים מוריד נקודות מהעננים .מעבר לכך ,בבדיקה של סרטונים שונים
שנתפרו עם ובלי פילטר זה ,רואים כי הוא ממלא את תפקידו בהסרת הדפנות הכפולים
שנוצרים .ניתן לראות זאת בסרטונים שצורפו למצגת.
2
1.8

זמן ריצה לפי מספר פריים

1.6

עם פילטר XY
בלי פילטר XY

1.2

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

120

100

80

60

פריים

40

20

תרשים  – 21זמן ריצה במעבר על פריימים של סרטון ,עם ובלי פילטר הסרת דפנות כפולים.
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0

זמן התכנסות (שניות)

1.4

 .6.3.6מגבלות ידועות
לתוכנה שנכתבה יש מספר מגבלות ידועות .ראשית ,היא לא רצה ב ,Realtime-אלא מעט
איטי מכך –  .onlineכמו כן ,שני סוגי ה ICP-שניתן לבחור מתוכם ב GUI-מתבדרים בשלב
מסוים ,אחרי בין  83ל 033-פריימים על רוב הסרטונים .יש סרטונים עליהם התוכנה רצה
יותר טוב ,בעיקר סרטונים של סצנות עם מספר עצמים של שולחן ,וסרטונים עליהם היא רצה
פחות טוב ,כמו סרטון פנורמי של פסל של ראש .הובחן גם בקושי לתפור סרטונים בהם
עוברת המצלמה על פינות חדות של האובייקט שחושפות נקודות רבות בבת אחת .קיים באג
שגורם לקריסת התוכנה כאשר מנסים לסגור אותה במהלך הרצת  ICPנקודה למשטח ,שלא
נפתר במהלך הפרויקט .בעיה נוספת היא שחלק מהפרמטרים של ה ICP-והאלגוריתמים
האחרים בתוכנה לא מתאימים באופן אוניברסלי לכל תמונה שהיא ,כך שיש צורך למצוא
פרמטרים ספציפיים שיתאימו לתמונה אותה מנסים לתפור.
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 .3מסקנות ודיון
התוצר אינו מושלם – הוא לא עובד במהירות  ,realtimeובטווח גדול איכות התפירה יורדת
והתמונה מתבדרת ,בסביבות  73ºסיבוב יחסית לתמונה הראשונה בסרטון .כמו כן ,יש קושי
לעבור פינות חדות או להתכנס על חלק מהסרטונים.
אלגוריתם ה ICP-עם פונקצית המרחק נקודה למשטח מתכנס לרוב מהר יותר –  3עד 03
איטרציות .הוא טוב יותר מ ICP-נקודה לנקודה בין תמונות רחוקות (כלומר יותר רובסטי) ,אך
נחות ממנו בין תמונות קרובות כמו בסרטון.
פתרון אפשרי שינצל את ההבדל הזה הוא להשתמש קודם ב ICP-נקודה למשטח בין תמונות
רחוקות ,ולהמשיך ב ICP-נקודה לנקודה אחריו כדי לשפר את הדיוק .אפשרות אחרת לניצול
היתרון של  ICPנקודה למשטח היא מציאת התאמה בין תמונות שצולמו על ידי  2מצלמות
קבועות שנמצאות בהפרש זוויות גדול יחסית.
לסיכום ,מבין השיפורים שנערכו באלגוריתמי הרגיסטרציה והתפירה במהלך הפרויקט ,אלו
שנמצאו יעילים ומשפרים את התוצאה הם שינוי תנאי העצירה ב ,Gradient Descent-פילטר
החלקת דפנות כפולים ,שינוי מיקום פיתוח טור טיילור בפונקצית המרחק ,פונקצית המרחק
נקודה למשטח עבור תמונות רחוקות caching ,של ההתאמות בין איטרציות ושל חישוב
הסביבה הגיאומטרית ,והתאמה לפי פיקסלים .אלו שנמצאו פחות יעילים הם נתינת משקלים
לפי התאמת הנורמלים שדורשת חישובים נוספים אבל לא משפרת באופן משמעותי את
התוצאה ,ופונקצית מרחק נקודה למשטח עבור סרטוני וידאו.
מהירות הריצה סבירה ,ועומדת על פחות מעשירית שנייה בדרך כלל.
בעיות בהן נתקלתי במהלך הפרויקט :אחת הבעיות העיקריות בהן נתקלתי הייתה עבודה עם
חבילות קוד וספריות רבות ,שגרמו לבעיות רבות בקומפילציה ובתאימות בין מחשבים שונים.
הרבה זמן עבודה הוקדש לפתירת בעיות אלו.
כמו כן ,ההיחשפות לחבילות קוד ולאלגוריתמים שונים ומתקדמים הייתה עבורי אתגר ,כמו
גם נושאים בגאומטריה דיפרנציאלית.

 .8הצעות למחקר עתידי
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שיפור תאורטי ל ICP-נקודה למשטח כך שיהיה מהיר יותר ובעיקר יציב יותר .רעיון
שעלה במהלך הפרויקט הוא למצוא קירוב אחר לפונקצית המרחק באלגוריתם.
הכוונה היא למקרים בהם פונקצית המרחק שמתוארת במאמר ] [10מוגדרת על ידי
שיקוף (ראה  )3.5.3כדי להתגבר על בעיית סינגולריות.
המרת הקוד לעיבוד מקבילי באמצעות  ,CUDAכך שיוכל לרוץ ב.Realtime-






שימוש מעשי באלגוריתם התפירה ,למשל לצילום ויצירת דגמים פנורמיים למצלמות
תלת-ממד.
הוספת תמיכה לסוגים נוספים של מצלמות.
מימוש וריאנטים של  ICPנוספים שהוצגו ב ,3.6-אך לא מומשו בפרויקט זה.
קליטת תמונות ישירות מהמצלמה.

 .9סיכום
במהלך הפרויקט נבחנו שיטות שונות לרגיסטרציה ולתפירה של ענני נקודות .בצד של
הרגיסטרציה הושוו גרסאות שונות של  ,ICPובמיוחד פונקציות מרחק שונות :נקודה לנקודה
ונקודה למשטח .נמצאו פרמטרים אופטימליים לכל המקרים ,ונבחנו שיפורים שונים .נכתבו
ונבחנו גם אלגוריתמים שונים לתפירה של ענני נקודות .התוצר הסופי מהפרויקט הוא חבילת
קוד המאפשרת תפירה של וידאו ממצלמת המעבדה דרך ממשק משתמש ,ומספקת הצגה
ויזואלית שלהם ומדד להערכת שגיאה.
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 .11נספח  : Iהנדסת התוכנה
 .11.1מעטפת ל ICP-קיים
הפרמטרים של התוכנה נקלטים מהקובץ .parm.txt
 .3..3.3קליטת תמונות
התוכנה מקבלת תמונות שצולמו על ידי המצלמה במעבדה (בפורמט  ,).v3rקוראת אותם,
ממירה אותם לפורמט של ענני נקודות ושומרת אותם במבנה הנתונים המתאים לכך
בספריית .PCL
 .3..3.3הפעלת פילטרים
כדי לשפר את ביצועי ה ICP-כתבתי פילטרים שיביאו את התמונות למצב שמתאים יותר
לעבודה של ה:ICP-
 .3..3.1פילטר ממוצעים
(פרמטרים :רדיוס מסגרת Threshold ,של מרחק מותר מממוצע השכנים)

פיל טר ממוצעים שמחשב עבור כל נקודה את הממוצע של השכנים שלה ובודק אם
היא רחוקה מידי מהממוצע הזה .אם כן ,הוא מסיר אותה .כך מורידים רעשים (כמו
הרעש האקראי שמגיע באופן טבעי מהמצלמה) ואחרת יפריעו להתכנסות של ה.ICP-
 .3..3.3פילטר רציפות
(פרמטרים :המרחק המותר בין שתי נקודות סמוכות ,נקודת התחלה)

פילטר הרציפות מאפשר להשאיר בענן התלת ממדי אובייקט בודד שהוא האובייקט
שמעניין אותנו ,ולהסיר אובייקטים אחרים כמו רקע או רעש .ניתן להגדיר שהפילטר
יקח את האובייקט שנמצא בנקודה ספציפית כמו אמצע התמונה או את האובייקט
שנמצא בקדמת התמונה.
 .3..3.5אלגוריתם הICP-
(פרמטרים :ניחוש התחלתי ,פרמטרים ל )ICP-

ראשית ,מבוצעת על ענן המקור הטרנספורמציה שנתנה בתור ניחוש התחלתי.
לאחר מכן הפרמטרים שניתנו ,כולל ענני הנקודות ,מועברים למחלקה
 ,PCL::IterativeClosestPointולאחר מכן מבוצע ה.ICP-
מימוש ה ICP-הוא  ,Point to Pointוהטרנספורמציה מחושבת בעזרת .SVD
הפרמטרים שה ICP-מקבל:


 – EuclideanFitnessEpsilonכאשר פונקצית השגיאה (סכום ריבועי המרחקים
האוקלידיים) קטנה מפרמטר זה האלגוריתם נעצר.
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 – max_itrמספר האיטרציות המקסימלי של ה.ICP-
 – MaxCorrespondenceDistanceאם שתי נקודות מותאמות על ידי ה ICP-והן במרחק
גדול מסף זה ,שתי הנקודות יזרקו.
 - TransformationEpsilonכאשר ההפרש בין שתי טרנספורמציות שחושבו באיטרציות
עוקבות קטן מסף זה האלגוריתם עוצר.

לאחר מציאת ההתאמה הטרנספורמציה שנמצאה מבוצעת על ענן המקור.
 .3..3.6תפירת העננים
(פרמטרים :הצפיפות הרצויה של הנקודות בתוצאה)

שני העננים שאלגוריתם ה ICP-יישר נתפרים לענן אחד באופן הבא :ראשית ,ענן היעד
מועתק לתוך ענן התוצאה ,ואז עוברים על כל נקודה בענן היעד ובודקים אם אין בנקודות
שכבר נבחרו נקודה שקרובה אליה מעבר למידה שנקבעה .אם לא ,הנקודה נוספת לענן
היעד.
 .3..3.1הצגת התוצאה באופן גרפי
מעבר להדפסת סיכום של הפרמטרים והתוצאות לקובץ ,ענני הנקודות והתפירה שלהם
מוצגים במציג הגרפי של ספריית  ,PCLשנמצא במחלקה .pcl::visualization::PCLVisualizer
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 .11נספח  :IIהדגמה ויזואלית
ברצפי התמונות הבאות נראים מספר פריימים מסרטונים שונים ,שמראים את התמונה
הפנורמית שמתקבלת על ידי פעולת התוכנה בנקודות שונות .סדר הפריימים הוא מלמעלה
למטה.
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 .12נספח  :IIIתוצרים נוספים
בנוסף למסמך הנוכחי ,מוגשים התוצרים הבאים:
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חבילת קוד המאפשרת הפעלת רגיסטרציה ותפירה דרך ה GUI-של מצלמת
המעבדה .בנוסף ,החבילה מאפשרת הרצה של בדיקות על סרטונים ועל תמונות לא
דרך ממשק משתמש.
סרטוני הדגמה של התוכנה על מודלים שונים שצולמו במצלמת המעבדה.
תוכנת הדגמה שמציגה את ענני הנקודות שעברו  ICPזה לצד זה במציג ענני
הנקודות של .PCL
מצגת.
דף מידע באתר מעבדת עיבוד תמונה גיאומטרי בטכניון.
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