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Οπτική ροή / ∆ισδιάστατη κίνησηΟπτική ροή / ∆ισδιάστατη κίνηση

∆ισδιάστατη κίνηση : εξαρτάται από το σύστηµα προβολής και
ά 3 ∆ έτα χαρακτηριστικά του 3-∆ αντικειµένου

Οπτική ροή : φαινόµενη ή αντιληπτή κίνηση

Σταθερός διάχυτος φωτισµός
και περιστροφική κίνηση

Κίνηση πηγής φωτός
και ακίνητη σφαίρα
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Φωτοµετρικό µοντέλοΦωτοµετρικό µοντέλο
Εκπεµπόµενη φωτεινή ένταση από 

Lambertian επιφάνεια
L(a,b,α,β,t) = L(a,b,t) =

ρ <I,N(a,b,t)>
Οπτικό (φωτεινό) σήµαΟπτικό (φωτεινό) σήµα

I(x,y,t) = L(a,b,t) 

Αν η κίνηση είναι µόνο µεταφορική, ισχύει η εξίσωση της φωτεινής ροής ή
η διατήρηση της φωτεινότηταςη διατήρηση της φωτεινότητας

Ο ξ ώ ύ ί δ ά ύ
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Οι εξισώσεις ισχύουν και στην περίπτωση διάχυτου φωτισµού



Απροσδιοριστία της κίνησηςΑπροσδιοριστία της κίνησης

Εξίσωση οπτικής ροής : µία µόνο συνιστώσαΕξίσωση οπτικής ροής : µία µόνο συνιστώσα
της ταχύτητας, στην κατεύθυνση της κλίσης

Σε περιοχές οµοιόµορφης φωτεινότητας,
ή αµελητέας κλίσης, η κίνηση παραµένει
απροσδιόριστη.

Αξιοπιστία µετρήσεων

Το πρόβληµα του «ανοίγµατος»

Αξιοπιστία µετρήσεων
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Μοντελοποίηση της κίνησηςΜοντελοποίηση της κίνησης

Πρόσθετη γνώση : συνοχή του πεδίου ταχυτήτων

«οµαλό πεδίο» «µπλοκ»

έ όλ ά
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«περιοχές» «όλο : παράµετροι»



Εκτίµηση σταθερού µοντέλου (Ι)Εκτίµηση σταθερού µοντέλου (Ι)

Μεταφορική 2 ∆ κίνησηΜεταφορική 2-∆ κίνηση

Γραµµικό µοντέλο οπτικής ροήςρ µµ µ ής ρ ής

Μ έ ήΜικρές µετακινήσεις
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Εκτίµηση σταθερού µοντέλου (ΙΙ)Εκτίµηση σταθερού µοντέλου (ΙΙ)

Μεταφορική 2 ∆ κίνησηΜεταφορική 2-∆ κίνηση

∆ιατήρηση της φωτεινότηταςήρη η ης φ η ς

Άλλα κριτήρια

Μεγαλύτερη ακρίβεια
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γ ρη ρ β



Αντιστοίχιση µπλοκΑντιστοίχιση µπλοκ
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Αποτέλεσµα για πρόβλεψηΑποτέλεσµα για πρόβλεψη
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Γρήγορη αναζήτηση βέλτιστου : 2Γρήγορη αναζήτηση βέλτιστου : 2--∆ λογαριθµική∆ λογαριθµική
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Γρήγορη αναζήτηση βέλτιστου : αυξανόµενη ακρίβειαΓρήγορη αναζήτηση βέλτιστου : αυξανόµενη ακρίβεια
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Πολυπλοκότητα αναζήτησης βέλτιστουΠολυπλοκότητα αναζήτησης βέλτιστου

Μέθοδος
αναζήτησης

Ελάχιστος
αριθµός

Μέγιστος
αριθµός

Ελάχιστο
πλήθος

Μέγιστο
πλήθοςαναζήτησης αριθµός

σηµείων
αριθµός
σηµείων

πλήθος
βηµάτων

πλήθος
βηµάτων

Πλήρης 225 225 1 1ήρης 225 225 1 1

2-∆
λογαριθµική

13 26 2 8
λογαριθµική

Αυξανόµενη 
ακρίβεια

25 25 3 3
ακρίβεια

Μέγιστη µετακίνηση : 7 σηµεία (CIF, 7x108)

Άνοιξη 2009 12



Ακρίβεια αντιστοίχισης µπλοκ ½ Ακρίβεια αντιστοίχισης µπλοκ ½ 
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Ιεραρχική εκτίµησηΙεραρχική εκτίµηση
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