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Figure 1: Panorama RGBD em camadas; Esquerda: Camada de fundo; Centro: Camada de objetos da frente; Direita: Camadas de profundidade do fundo (laranja) e dos objetos (azul).

ABSTRACT

We introduce a novel omnidirectional RGBD panorama with multiple layers (PML) concept. This new
representation opens a new range of applications for interactive display area, such as stereo viewing,
disparity handling and parallax effects. This representation also offers new solutions for image based
rendering problems.

PANORAMAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS, PMC

Panorama Omnidirecional: mapa esférico completo capturado num ponto (x, y, z) do espaço, i.e., uma
amostra completa da função plenóptica no ponto (x, y, z).

Panorama Omnidirecional com Profundidade: mapa esférico completo onde para cada direção
(φ, θ), também é conhecida a distância até a primeira interseção com um objeto da cena, [1, 2].

Panorama Omnidirecional com Múltiplas Camadas: é um conjunto de funções Pi de Vi ⊂
S2 para um espaço de atributos C (cor, profundidade, e outros), tais que o domínio de todas elas fazem uma
cobertura da esfera unitária S2, e as funções Pi restritas ao atributo de profundidade, Pi|p, são contínuas.

F = {P0, . . . , Pk} k ∈ N such that (1)

Pi : Vi ⊂ S2→ Ci ⊂ R3 ×R, 0 ≤ i ≤ k and, (2)

∪ki=0Vi = S2 (3)

Pi|p : Vi ⊂ S2→ Ci|p ⊂ R, 0 ≤ i ≤ k is C0. (4)

(a) Estrutura do PMC. (b) Ilustração de uma cena armazenada num PMC. (c) Efeitos do movimento de câmara.

Figure 2: (a): Camadas C3, C2, C1, C0 ordenadas segundo a profundidade crescente desde o centro O do
panorama. (b): Ilustração de duas vistas da cena, uma desde o centro do panorama O, e outra desde uma posição
diferente C. Objetos podem ser ocluídos ou aparecer ao mudar o ponto de vista. (c): Um puff oclui um canto da
sala na imagem da esquerda, enquanto que o canto fica visível na imagem da direita.

CONSTRUÇÃO DE PANORAMAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS

O panorama utilizado neste trabalho foi construído num software de modelagem, porém a captura deste tipo
de informação não será problema no futuro próximo se olharmos para os novos dispositivos que vem sendo
desenvolvidos ultimamente (Kinect, Tango, etc). Existem diversas abordagens para se obter uma panorama em
camadas, entre elas podemos citar:

1. Construção a partir de Panoramas RGBD, (figura 3). Também é possível criar um PMC a partir de um único
panorama RGBD fazendo inpainting ou síntese de textura para cobrir as áreas adjacentes às descontinuidades
de profundidade.

2. Captura direta com dispositivos RGBD, (figura 4). Já é uma realidade a captura de informação RGBD, e
fazendo o processamento adequado será possível ensamblar PMCs com os dados adquiridos.

3. Gerados por computador com software de modelagem, (figura 1).

Figure 3: Esquerda: Mapa das descontinuidades no atributo de profundidade. Centro: Mapa de normais.
Direita: Máscara da camada C1 calculada usando o mapa de descontinuidade de profundidade e o gradiente do
mapa de normais.

Figure 4: Equipamentos de captura. De esquerda a direita: Google Jump, Ladybug (somente RGB), Tango
Project, e Structure Sensor.

VISUALIZAÇÃO DE PANORAMAS EM MÚLTIPLAS CAMADAS

Renderização baseada em pontos

A renderização baseada em pontos pode ser descrita na seguinte sequencia de passos:

1. selecionar amostras em cada camada do PMC;

2. calcular a posição no mundo das amostras selecionadas;

3. projetar as amostras no plano da imagem da câmera;

4. agrupar amostras em blocos 3× 3 pixeis e resolver a oclusão;

5. descartar as amostras que não são visíveis em cada bloco;

6. refinar a amostragem nos blocos com problema de oclusão;

7. resolver a oclusão pixel a pixel nos blocos refinados;

8. realizar uma filtragem das amostras visíveis resultantes;

Figure 5: Visualizações de frustum limitado do panorama da figura 1. Esq.: a posição da câmara coincide com
o centro do panorama. Dir.: a câmara está deslocada do centro do panorama. A região azul de 15 × 15 pixeis
destacada na imagem é analisada na figura 6.

(a) Distribuição de amostras na imagem final em uma visualização
com amostragem regular do panorama.

(b) Filtragem da Figura 5.

Figure 6: (a): Esq.: câmera localizada no centro do panorama. Dir.: a câmera encontra-se deslocada do
centro do panorama, fazendo com que algumas regiões de amostras se contraiam (lateral do puff). (b): Esq.:
Amostras da camada de fundo (vermelho), e da camada de objetos (azul). Centro: Classificação dos blocos 3×3
(magenta). Blocos com todas as amostras na camada de fundo (rosa), e blocos com vizinhança 8-conectada na
mesma camada superior (verde) são resolvidos. Em cinza blocos que precisam refinamento da amostragem.
Dir.: Refinamento da amostragem nos blocos cinzas e suas vizinhanças 8-conectada.

Figure 7: Visualizações de frustum limitado do panorama da figura 1. Esq.: a posição da câmara coincide com
o centro do panorama. Dir.: a câmara está deslocada do centro do panorama.

Figure 8: Visualização em estéreo a partir de um panorama em camadas. Além de movimentar a câmara na
cena, também é possível gerar vistas em estéreo.
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