
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Reproducció de sons a partir del 
reconeixement d’imatges 
 
 
 
 
 
Autor: Oriol Tortras Bassols 
Pla d’estudis: Grau de Tecnologies de la Telecomunicació 
Àrea del TFG: Aplicacions multimèdia basades en processament de la 
senyal 
 
Consultor: Joaquin Ballestero Herguedas 
Tutora: Lourdes Meler Corretgé 
 
Barcelona, 15 de Juny de 2016 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



FITXA DEL TREBALL FINAL 
 
 

Títol del treball: Reproducció de sons a partir del reconeixement 
d’imatges 

Nom de l’autor: Oriol Tortras Bassols 

Nom del consultor: Joaquin Ballestero Herguedas 

Nom del PRA: Aplicacions multimèdia basades en processament de la 
senyal 

Data de lliurament: Juny 2016 

Idioma del treball: Català 

Paraules clau: 
- Detecció d’objectes  / Object detection 
- Punts característics/ Feature points 
- Algorisme SURF / SUR Algorithm 

Resum del treball: 

 
El present Treball Final de Grau, es desenvolupa en l’àmbit del processament digital 
d’imatges. Té com a objectiu principal, la creació d’una eina que permeti reproduir el 
so corresponent a l’objecta detectat per una càmera web. 
  
El reconeixement d’objectes i reproducció del so es dur a terme mitjançant la 
implementació d‘un software i una interfície de control amb el programari Matlab. 
 
Per dur a terme el reconeixement d’objectes, s’utilitzen diferents mètodes basats en la 
detecció de punts característics i càlcul de descriptors d’una imatge. Aquests punts 
característics o d'interès tenen com a propietat principal el fet de ser molt estables 
enfront de pertorbacions, com ara canvis d'orientació, translacions, canvis d’escala, 
perspectiva, il·luminació, etc. En funció de l'operador matemàtic que s'aplica sobre la 
imatge original, s’obtenen diferents tipus de punts característics: cantonades, vores, 
punts i regions.  
 
En aquest Treball s'estudien i implementen el detector de característiques de les 
cantonades HARRIS, el detector multi escala de les característiques de les 
cantonades BRISK, el detector de punts rellevants SURF i el detector de regions 
MSER. La finalitat és poder comparar l’efectivitat de cadascun d’ells en diferents 



situacions. Per això, s’avaluen els resultats a través d’experiments que varien la 
dimensió de la imatge, la rotació de l’objecte, la il·luminació, la distància de captura i 
amb múltiples objectes sobre el fons. 
 
El programa s’inicia amb la captura d’un nombre finit d’imatges de referència que 
s’emmagatzemen en una base de dades juntament amb el so que les identifica.  
 
El primer pas que es realitza és una captura del fons per avaluar si aquest varia. En 
cas afirmatiu, comença el procés de detecció de punts característics de les imatges 
segons l’algorisme escollit: HARRIS, BRISK, SURF, MSER. 
 
Finalment, s’implementa l’algorisme MSAC (Random sample consensus) per realitzar 
l’emparellament dels punts d’interès detectats i l’algorisme de decisió per determinar 
quin és l’objecte més similar. Si aquest supera un llindar de similitud establert, es 
reprodueix el so corresponent. Després, es captura de nou la imatge del fons i 
continua el procés de reconeixement. 
 
 

Abstract: 

 
En aquest Treball, s’implementa una eina de processament d’imatge que permet 
reproduir el so de l’objecte detectat per una càmera web. Els objectes a detectar es 
capturen i analitzant prèviament i s’emmagatzemen en una base de dades, juntament 
amb els sons corresponents. 
 
La programació es realitza íntegrament amb el software Matlab. Alhora, es crea una 
interfície de control per facilitar la interacció de l’usuari final amb el programa.  
 
Per dur a terme el reconeixement d’imatges, s’utilitzen diferents mètodes de detecció 
de punts característics i càlcul de descriptors amb la finalitat d’avaluar, a través 
d’experiments, quina és la millor solució en situacions adverses. Els algorismes de 
detecció que s'han implementat i comparat són: HARRIS, BRISK, SURF i MSER. 
 
Finalment, s’implementa l’algorisme MSAC (Random sample consensus) per dur a 
terme l’emparellament dels punts característics detectats i decidir així quin és l’objecte 
més similar. Si aquest supera un llindar de similitud establert, es reprodueix el so 
corresponent. 
 

 
 



In this project, is used an image-processing tool to play the sound of the object 
detected by a webcam. The objects to be detected are captured and analyzed 
previously and stored in a database, along with the corresponding sounds. 
 
Programming is done entirely with the Matlab software. Also, a control interface is 
created to facilitate end-user interaction with the program. 
 
To perform image recognition, are used different methods of detection of characteristic 
points in order to evaluate what the best solution in adverse situations. The detection 
algorithms those have been implemented and compared are: HARRIS, BRISK, SURF 
and MSER. 
 
Finally, the algorithm MSAC (Random sample consensus) is deployed to carry out the 
matching of interest points detected and decides what is the most similar object. If this 
exceeds a similarity threshold set, the corresponding sound is played. 
 
 

 
En este Trabajo, se implementa una herramienta de procesamiento de imagen que 
permite reproducir el sonido del objeto detectado por una cámara web. Los objetos a 
detectar se capturan y analizan previamente y se almacenan en una base de datos, 
junto con los sonidos correspondientes. 
 
La programación se realiza íntegramente con el software Matlab. Asimismo, se crea 
una interfaz de control para facilitar la interacción del usuario final con el programa. 
 
Para llevar a cabo el reconocimiento de imágenes, se utilizan diferentes métodos de 
detección de puntos característicos y cálculo de descriptores con el fin de evaluar, a 
través de experimentos, cuál es la mejor solución en situaciones adversas. Los 
algoritmos de detección que se han implementado son los siguientes: HARRIS, 
BRISK, SURF y MSER. 
 
Finalmente, se implementa el algoritmo MSAC (Random sample consensus)  para 
llevar a cabo el emparejamiento de los puntos de interés detectados y decidir así cuál 
es el objeto más similar. Si éste supera el umbral de similitud establecido, se 
reproduce el sonido correspondiente. 
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Capítol 1. Introducció 
 

1.1 Context i motivació 
La motivació per realitzar aquest Treball Final de Grau, TFG, sorgeix de la necessitat de 
crear una eina que permeti a un artista interactuar amb el públic d’una forma diferent, sense 
l’ús de la paraula, simplement mostrant objectes a una càmera web per reproduir 
determinats sons. 
 
La idea va aparèixer quan un amiga, artista de Clown, li va sorgir la necessitar de reproduir 
sons i/o músiques de forma espontània i divertida sense necessitat d’un tècnic de so que 
n’estigués pendent. La solució es va presentar alhora de triar l’Àrea del TFG: Aplicacions 
multimèdia basades en processament de la senyal.  
 
El projecte que es planteja se situa en el marc del processat digital d'imatges. Dins 
d'aquest,  es busca implementar una eina de reconeixement d’objectes mitjançant la 
detecció punts característics d’una imatge tot i comparant-los amb una base de dades 
prèviament creada. Un cop trobat l’objecte s’emet un so determinat. 
 

1.2 Necessitats i especificacions 
El disseny d’aquest projecte ve marcat per les necessitats de l’usuari final que vol interactuar 
amb el públic a través de la reproducció de sons mostrant diferents imatges davant d’una 
càmera web. Es busca també, poder comparar diferents mètodes de detecció d’objectes per 
tal de determinar la seva robustesa en diferents situacions. 
 
Per tal de conèixer més de prop les necessitats de l’usuari, s’ha realitzat una breu entrevista 
que es mostra a l’Annex I. 
 
A partir de les necessitats descrites es detallen les especificacions a seguir: 

- Reconeixement instantani d’objecte i reproducció de so corresponent (una sola 

vegada). 

 

- Comparació de diferents mètodes de detecció de punts característics d’una imatge. 

 

- Número d’objectes a reconèixer: 10. 
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- Distància d’objecte a càmera de 40cm. 

 

- Si l’objecte desapareix de l’escena, el so s’atura fins que es torni a mostrar el mateix 

o un altre objecte diferent. 

 

1.3 Objectius del Treball 
Els objectius perseguits en l’elaboració d’aquest treball són els següents: 

- Crear una eina útil que permeti reproduir diferents sons en funció de la imatge 
capturada per una càmera web. 
 

- Comparar diferents mètodes detecció de punts característics d’una imatge per tal 
d’avaluar la seva eficiència en situacions diverses. 

 
- Interactuar de forma divertida i creativa amb l’usuari tot i experimentant amb la 

interacció d’imatges i sons que d’alguna manera es relacionen. 
 

1.4 Enfocament i mètode seguit 
Aquest projecte té com a objectiu implementar una solució que permeti la detecció 
d’objectes amb una càmera web. Existeixen diferents tècniques per fer-ho, però aquest 
Treball es centra en mètodes de detecció de punts característics o zones d'interès d'una 
imatge. Aquests punts aporten informació rellevant per una posterior cerca de 
correspondències entre imatges que continguin informació similar, encara que presentada 
de diferent forma. 
 
La propietat més important és la seva estabilitat enfront de pertorbacions locals i globals. 
Aquestes poden incloure transformacions simples com rotacions i translacions, o bé 
variacions més complexes com canvis de perspectiva, escala i il·luminació. 
 
Per dur a terme la detecció de punts característics s’han implementat els mètodes de 
detecció i extracció de característiques HARRIS, BRISK, SURF i MSER. Posteriorment es 
realitza, amb l’algorisme MSAC, un emparellament d’aquestes característiques amb un 
procés aleatori de comparació de inliers creant i ajustant un model estimat. Per tal d’avaluar 
l’eficàcia i robustesa de cada mètode, s’han dut a terme un seguit d’experiments com canvi 
de la dimensió de la imatge, disminució de la il·luminació, rotació d’objectes, múltiples 
objectes sobre el fons i variació de la distància de captura. 
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1.5 Planificació del Treball 
En un inici, s’han consultat nombrosos articles de revista, tesis, pàgines web i altres 
projectes relacionats en sistemes de visió artificial i detecció d’objectes, amb la finalitat de 
desenvolupar la idea del Treball i l’Estat de l’Art. Aquests recursos es citen durant la 
memòria i es troben indexats en l’apartat de bibliografia. 
 
A continuació es mostra, en forma de diagrama de Gantt, la planificació temporal de les 
diferents tasques realitzades en aquest Treball. 

 

FIG.1 Diagrama de Gantt planificació del Treball. 
 
 
Per dur a terme la implementació del projecte, s’han utilitzat d’una banda els algorismes de 
Image Processing Toolbox que ofereix el programari Matlab facilitat per la UOC i d’altre 
banda s’han adquirit les llibreries Image Adquisition Toolbox i Computer System Vision 
Toolbox de Matlab, amb un cost de 7€ cadascuna. 
 
També s’ha adquirit una càmera web estàndard, model Logitech HD C525, amb una 
resolució de 1920x1080 píxels, amb un cost de 49,99€. 
  

Desenvolupmant de la idea

Entrevista

Recerca, Estat de l'Art

Estudi de la plataforma

Disseny del sistema

Implementació d'algorismes

Unificació del sistema i  GUID

Experiments realizats

Escriptura de la memòria

30/3/16

PAC2

25/5/16

PAC3

15/6/16

PAC4

9/3/1625/2/16

PAC1
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1.6 Productes obtinguts 
A la finalització d’aquest Treball, s’ha obtingut un programa executable en Matlab, que 
permet la detecció d’un determinat número d’objectes capturats a temps real amb una 
càmera web. A partir de diferents mètodes de càlcul de detecció de punts característics 
d’una imatge comparats amb una base de dades, es reprodueix el so corresponent a 
l’objecte trobat. 
 
Alhora, s’ha implementat un panell de control per tal de facilitar la interacció de l’usurari amb 
el programa. El menú permet capturar les imatges de referència de la base de dades, limitar 
el llindar d’il·luminació i objectes  a capturar, seleccionar el mètode de càlcul i iniciar i aturar 
el procés de detecció. 
 

1.7 Estructura de la memòria 
La memòria consta de 6 capítols que es detallen a continuació: 

Capítol 1. Introducció: Presenta la motivació del treball, els objectius que es pretenen assolir 
i els mètodes emprats per aconseguir-los. Per últim, es mostra a planificació del Treball i els 
productes obtinguts. 
 
Capítol 2. Estat de l’Art: Presenta l‘estat actual del reconeixement d’imatges per visió 
computacional.  
 
Capítol 3. Disseny: 
 
Capítol 4. Implementació: Mostra el diagrama de blocs i explica el funcionament del 
programa i les funcions implementades. 
 
Capítol 5. Experiments i resultats: Compara i avalua amb diferents experiments els mètodes 
de detecció implementats. 
 
Capítol 6. Conclusions i línies futures: Presenta la valoració final del Treball i de l’eina 
implementada, així com les possibles línies de futur contemplades. 
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Capítol 2. Estat de l’Art 
 

2.1. Introducció 
 
Un dels sentits més importants de l’ésser humà és la visió, que ocupa un 75% de les 
tasques del cervell. Aquesta és emprada per obtenir la informació visual de l'entorn físic. 
Segons Aristòtil, "Visió és saber que hi ha i on mitjançant la vista". 
 
La visió artificial, també coneguda com "visió per ordinador", és el conjunt de totes aquelles 
tècniques i models que tenen per objectiu modelar matemàticament els processos de 
percepció visual en els éssers vius i generar programes que permetin simular aquestes 
capacitats visuals per ordinador. Es tracta d’establir una relació entre el món tridimensional i 
les imatges bidimensionals preses d’ell, a través de les propietats geomètriques (mides, 
formes, localització d'objectes, etc.), propietats del material (els seus colors, les seves 
textures, la composició, etc. ), i lluminositat de les superfícies. 
 
Com la visió artificial cobreix un ampli ventall d’aplicacions en diferents sectors, no hi ha una 
metodologia específica ni formulació concreta per abordar els diferents reptes que es 
plantegen actualment. Cada cas necessita del seu tractament específic. 
 
Tot i això, el procés de visió artificial es pot descompondre en diferents etapes o operacions 
bàsiques de tractament digital [1] [web1]: 
 

1. Digitalització: a través d’un sensor. 
 
2. Pre-processat: millora la qualitat de la imatge. 

 
3. Segmentació: tria les parts de la imatge a processar. 

 
4. Representació i descripció: extracció de característiques i disseny de 

classificadors. 
 

5. Reconeixement i interpretació: mètodes de comparació i presa de decisions. 
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FIG.2 Esquema d’un sistema de reconeixement. 

La correcta combinació dels diferents tipus algorismes permet crear sistemes de guiat de 
robots, detecció d’objectes i cares, control de qualitat de productes, etc. 
 
Un sistema de visió artificial consta d’una sèrie d’elements indispensables per dur a terme el 
procés de forma satisfactòria. En formen part, una bona il·luminació, una correcta selecció 
de càmera i lent i un acurat algoritme de processat [web1][1]. 
 

 
FIG.3 Components de la visió artificial [web1].  
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2.1.1 Il·luminació de l’escena 
La il·luminació ha de ser uniforme i independent de l'entorn, per tal d’aconseguir una 
il·luminació estable que contrasti els elements a detectar. S’han d’evitar ombres i reflexos. 
Existeixen diferents sistemes d’il·luminació en funció del mètode utilitzat: llum convencional, 
LED, infraroig, làser i fibra òptica [1] [web1] [web2] [web3] [web4] [web5]. 
 

2.1.2 Tipus de càmera 
Existeixen diferents tipus de càmeres utilitzades per dur a terme el procés de visió artificial. 
A continuació es detallen les seves principals característiques i aplicacions actuals [web2] 
[web3] [web4]. 
 
Càmeres Matricials 

El sensor cobreix una àrea que es representa en una matriu de píxels. Són càmeres d’alta 
qualitat emprades en tot tipus d’aplicacions industrials, militars, científiques i d’entreteniment. 
 
Càmeres Lineals 

Aquest tipus de càmeres construeixen la imatge línia a línia utilitzant un escombrat lineal. 
S’utilitza en aplicacions d'inspecció de materials fabricats en continu, com paper, tela, 
planxes metàl·liques, etc. 
 
Càmeres d’Alta Velocitat 

Permeten gravar velocitats entre 500 i 50.000fps. S'utilitzen, per a exemple, en proves de 
"crash" en automoció, balística, explosions, estudis amb fluids, etc. 
 
Càmeres 3D 

Aquestes càmeres permeten fer mesures de formes en 3D a velocitats superiors als 
30.000fps. S’utilitzen en la indústria per prendre mesures reals, efectuar inspecció d’objectes 
o aplicacions de Picking on sigui necessari la visió en diferents angles (3D). 
 
Càmeres Intel·ligents 

Incorporen els elements tradicionals de les càmeres convencionals i un processador, 
memòria i sistema de comunicacions que compon un sistema complet de visió artificial. Molt 
utilitzades en el sector de l’enginyeria. 
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Càmeres infraroges 

Permeten recollir la imatge que es produeix en espectres diferents al visible per l’ull humà. 
S'utilitzen per a mesuraments de temperatura, qualitat en vidre, control de taulers de control, 
mesura dimensional, vigilància nocturna, quantitat d'aigua, etc. 
 
Sistemes espectrals 

Les càmeres multiespectrals generen imatges de l'objectiu amb desenes o centenars de 
longituds d'ona simultàniament. Poden resoldre aplicacions colorimètriques tant en 
aplicacions industrials com científiques. 
 

2.1.3 Distància a càmera 
Per arribar a una solució òptima, s’ha de tenir en compte la distància de treball i el camp de 
visió necessaris per tal de fer una correcta selecció de la lent. 
 

 
Ull de peix 

<25mm 
Gran Angular 

<50mm 
Estàndard  

=50mm 
Teleobjectiu 

>50mm 
Angle de visió 
(graus) 

180 70 - 110 50 30 

Mida Petit Petit Mitja Gran 

Lluminositat Molt lluminós Molt lluminós Lluminós Poc lluminós 

Perspectiva Deformació 
Separació 
d’objectes 

Reproducció 
correcta 

Objectes 
pròxims 

Prof. de camp Gegant Molt gran Mitja Molt petita 

Possibilitats Màxima visió Espais grans 
Espais no molt 
grans 

Per apropar 
objectes 

 

TAULA. 1 Característiques de les òptiques. 

 
Per calcular el tipus de lent a utilitzar, s’ha de tenir en compte la distància focal. Existeixen 
unes formulacions que depenen de la distància a l’objecte i la seva mida i del tamany del 
sensor CCD [web6] [web7]. 
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El càlcul de la distància focal es realiza mitjançnat la formula següent [2] [3]: 
 
B = Tamnay sensor CCD. 
B = Amplada de l’objectiu. 
F = Distància focal. 
D = Distància de treball. 
C = Facotr de conversió del tamanay del sensor. 
 

2.2 Segmentació i agrupaments 
Per arribar al reconeixement d'objectes, una de les parts més importants és segmentar la 
imatge en unitats significatives, per tal d’arribar a un cert nombre de regions per poder ser 
processades posteriorment. 
 
Les tècniques de segmentació es basen en els següents mètodes [4] [5]: 

- Segmentació per histograma. 
 

- Segmentació per creixement de regions. 
 

- Segmentació per divisió-agrupament (split&merge). 
 

- Incorporació de semàntica del domini. 
 

- Sistema expert per segmentació. 
 

- Agrupació de contorns. 
 

- Xarxes neuronals artificials (RNA) [6] [7]. 
 
L’algorisme d’agrupament K-means és un dels mètodes més senzills per dur a terme el 
procés de segmentació. Generalment, té una ràpida computació i resultats fiables, per a la 
segmentació d'imatges [5] [8] [9] [10]. 
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2.3 Extracció i representació 
L’objectiu principal del processat consisteix en ressaltar les característiques de la imatge per 
poder extreure posteriorment aquesta informació. 
 
Aquestes característiques han de tenir les següents propietats: 

- Robustesa: Insensibles al soroll i a la il·luminació. 
 

- Discriminació: Les característiques han de servir per distingir els objectes de  
diferents classes. 

 
- Invariància: independència de la translació, rotació, escalat i perspectiva. 

 
Existeixen diferents processos per dur a terme l’extracció de característiques, com tècniques 
basades en el color, mesura, detecció de contorns, cantonades i punts característics. 
 

2.3.1 Detecció de contorns 
La detecció de vores o contorns és una eina de nivell baix per extreure informació. Són la 
base de les tasques de nivell intermedi com la separació o segmentació dels diferents 
objectes en una imatge. 
 
La manera més comuna de detectar una vora és utilitzar algun tipus de derivada o 
diferencial, aplicada normalment en un veïnat “petit”. Les derivades ens permeten calcular 
les variacions entre un punt i el seu veïnat. 
 
Operadores de gradient 

Entre les tècniques de detecció de vores mitjançant operadors de gradient, destaquen els 
operador de Roberts, Sobel, Prewitt, Gaussià, LOG i Canny [5] [12] [13]. 
 

      (a) Roberts               (b) Sobel       (c) Prewitt                 (d) Canny           (e) Log 

FIG. 4 Comparació de resultats amb els filtres de Roberts, Sobel, Prewitt, LoG i Canny. 
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Els resultats obtinguts amb els operadors de Sobel, Prewitt i Roberts són bastant similars, ja 
que utilitzen els mateix mètode variant les màscares. L’Algorisme que obté millors resultats 
actualment és el detector de Canny. 
 
Operadores direccionals 

En general és necessari conèixer no només la magnitud de les vores, sinó també la seva 
direccionalitat. Això és important pels nivells superiors de visió on s’uneixen les ribes en 
contorns i vores. Trobem, per exemple, els Operadores de Kirsch i les Màscares ortogonals 
de Frei-Chen. 
 

2.3.2 Detecció de cantonades 
En una imatge, les cantonades representen informació útil i són molt importants per a 
descriure els objectes per al seu reconeixement i identificació. Una cantonada pot ser 
definida com la intersecció de dues vores. Una cantonada també pot ser definida com un 
punt en el qual hi ha dues vores amb adreces diferents i dominants a la zona propera al 
punt. 
 
Existeixen nombrosos detectors de cantonades, entre els quals destaquen Harris, Moravec y 
Stephens, Kanade-Lucas-Tomasi (KLT), SUSAN y CSS. 
 
El detector de Harris és el més senzill d'implantar, però no proporciona bons resultats, ja que 
només opera amb els píxels veïns. És un detector de punts rellevants molt utilitzat, ja que és 
invariant davant l'escala, rotació, canvis d'il·luminació i soroll a la imatge. Aquest detector es 
basa en el càlcul de gradients horitzontal i vertical en una finestra situada sobre cada punt 
d'interès (x, y) de la imatge. Els punts rellevants que proporciona aquest algorisme són 
aquells amb grans variacions en les dues direccions. 
 
El detector SUSAN permet la detecció de cantonades d’una imatge. La idea consisteix a 
suposar que al voltant del punt rellevant hi ha dos àrees ben definides. La primera d'elles 
correspon als píxels que pertanyen la cantonada i la segona correspon als píxels que estan 
fora de la cantonada. L'algorisme treballa mitjançant finestres amb forma circular que se 
situen en tots els punts de la imatge. Els punts rellevants es detecten quan l'àrea circular 
conté un mínim de punts semblants al píxel central [1]. SUSAN obté millors resultats que 
Harris i Moravec i KLT i té un algoritme de càlcul més ràpid. 
 
Per últim, el detector CSS és el que obté millors resultats en el càlcul de cantonades i té un 
processat molt ràpid [5] [14] [15] [16]. 
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2.3.3 Detecció de punts característics 
 
SIFT (SCALE-INVARIANT FEATURE TRANSFORM) 

L’algorisme SIFT és un detector, inicialment presentat per Lowe [11] que extreu punts 
distintius de les imatges calcula el descriptor dels mateixos. S'utilitza fonamentalment per 
tasques de reconeixement. Els punts seleccionats són invariants a escala, rotació i 
parcialment invariants a canvis de punt de vista i il·luminació. L'algorisme d‘extracció es 
basa en la localització dels màxims i mínims d'una diferència de gaussianes aplicada a 
l'espai d'escales. Aquesta extracció permet executar l'algoritme de forma jeràrquica de 
manera que les característiques es calculen a partir d'una piràmide d'imatges amb mostreig 
entre cada nivell [10]. 
 

ASIFT (AFINE-SIFT) 

ASIT és l’evolució de l’algorisme SIFT més robusta a afinitats. Mentre que  SIFT simula 
només tres paràmetres, ASIFT en simula sis: el zoom, l'angle de la càmera en l’altitud, 
l'angle de la càmera en longitud i normalitza els paràmetres de translació, rotació i escala 
[13]. 
 
SURF (SPEEDED-UP ROBUST FEATURES) 

L’algorisme SURF (Speeded-Up Robust Features) és un detector de punts rellevants 
presentat per Herbert Bay [12] que calcula també els  seus descriptors. És un mètode molt 
robust invariant a la rotació, escalat i oclusió. Permet predir la posició en la imatge 
consecutiva dels punts detectats en la imatge. 
 
Aquest mètode està fonamentat en SIFT, i es basa en sumes d'aproximacions de respostes 
en 2D a la wavelet d'Haar. La detecció de punts d'interès s'obté a partir d'una aproximació 
simple de matriu hessiana. 
 
Actualment és un dels descriptors d’imatges més utilitzat. És més ràpid que SIFT encara que 
pot ser menys robust [11] [17]. 
 
 
BRISK 

L’algorisme  BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints), l’evolució de BRIEF,  té 
aquest nom degut a la seva robustesa en variacions en l’escalat, i al seu funcionament binari 
que li permet fer operacions amb una velocitat de procés molt elevada. És un mètode per a 
la detecció de punts d'interès, càlcul de descriptors i correspondències, que siguin invariants 
a rotació i escala. 
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Per tal de proporcionar al mètode invariància a escala, busca els màxims no només en el pla 
d'imatge, sinó també en l'espai d'escales. Això es fa representant la imatge original com una 
família d'un paràmetre d'imatges suavitzades. El paràmetre correspon a l'escala de les 
imatges. Per tant, el que s'obté en aquest cas és una família consistent a la imatge original 
reescalada a diferents mides. La forma piramidal d'aquesta família fa que es conegui com 
piràmide de l'espai d'escales. 
 
MSER 

L’algorisme MSER (Maximally Stable Extremal Regions) és un detector detectar regions 
estables per passos de forma incremental a través de la gamma d'intensitat de la imatge 
d'entrada. El paràmetre ThresholdDelta determina el nombre d'increments de les proves del 
detector d'estabilitat. 
 
L'objecte MSER comprova la variació de la grandària de la zona de la regió entre els 
diferents llindars d'intensitat. La variació ha de ser menor que el valor del paràmetre 
MaxAreaVariation per ser considerat estable. 
 

2.4 Mètodes i algorismes de reconeixement 
En l’actualitat, existeixen multitud de tècniques per dur a terme el reconeixement d’objectes 
en una imatge. Podem trobar diferents algorismes i mètodes bastats en la coincidència de 
característiques, detecció categòrica d’objectes, etc [13] [18] [19] [21] [22] [web11]. 
 

2.4.1 Mètode de coincidència de característiques 
El mètode de coincidència de característiques es pot desenvolupar aplicant diferents 
algorismes. De forma simplificada, es mostra un exemple de procés [20] [web10]: 
 

1- Transformar la imatge nivells de grisos. 
 

2- Aplicar un mètode de detecció i extracció de les característiques d’una imatge, com 
HARRIS, BRISK, SURF, MSER. 
 

3- Es busquen les coincidències entre les característiques de la imatge capturada i la 
imatge model. 
 

4- S’estima la projecció geomètrica a partir d’una matriu amb l’algorisme RANSAC. 
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És una tècnica robusta i eficaç però limitada, ja que està entrenada per trobar un model 
concret. Si el reconeixement d’imatges a de ser molt ampli, la base de dades es maximitza i 
alenteix el procés. 
 

2.4.2 Mètode de detecció categòrica d’objectes 
El mètode de detecció categòrica d’objectes soluciona el problema de tenir bases de dades 
enormes per analitzar continguts variats. En aquest cas s’utilitzen descriptors de regió més 
algoritmes d’aprenentatge automàtic que actuen com a classificadors. El procés consta dels 
següents algorismes [21] [web10]: 
 

- SVM 
 

- Adaboost 
 

- Cascade Adaboost 
 

- K-nearest neighbor (algorisme d’aprenentatge) 
 

2.4.3 Algorismes RANSAC i MSAC 
L’algorisme RANSAC (Random sample consensus) és un algoritme iteratiu utilitzat per 
estimar els paràmetres d’una homografia quan es té cert percentatge de dades que no 
s'ajusten al model teòric buscat. És un algoritme de matching o emparellament no 
determinista, en el sentit que produeix un resultat raonable només amb una certa 
probabilitat, més gran a mesura que es permeten més iteracions [20] [web8] [web9] [web10]. 
 
Funcionament: 

1- Selecciona un subconjunt aleatori de les dades originals. Subconjunt anomenat 
inliers hipotètics. 
 

2- Un model es munta en el conjunt de inliers hipotètics. 
 

3- Totes les altres dades es proven contra el model ajustat. Aquests punts que 
s'ajusten al model estimat, d'acord amb alguna funció de pèrdua de models 
específics, es consideren com a part del conjunt de consens. 
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4- El model estimat és bo si s'han classificat suficients punts com a part del conjunt 
de consens. 

 

FIG.5 Conjunt de dades de molts valors atípics (esquera) i Línia creada amb RANSAC (dreta). 

 
La idea de l'algorisme és utilitzar la menor quantitat de punts possibles per estimar el model i 
després veure com totes les dades s'ajusten al model estimat. En el cas d’estimar una 
homografia H se sortegen quatre punts dins de totes les correspondències i es computa una 
homografia aproximada H', amb la què es veu quants punts dins de totes les 
correspondències són compatibles. Si la quantitat de punts compatibles és suficient, 
s'utilitzen aquests punts per estimar millor l’homografia H'. 
 
Les dades poden estar subjectes a soroll, i "valors atípics", que són dades que no encaixen 
en el model. Els valors atípics poden provenir, per exemple, de valors extrems del soroll o de 
mesuraments erronis o hipòtesis incorrectes sobre la interpretació de les dades. RANSAC 
també assumeix que, donada un conjunt de inliers (generalment petit), hi ha un procediment 
que pot estimar els paràmetres d'un model que explica de manera òptima o s'ajusta a 
aquesta informació. 
 
L’algorisme MSAC (M-estimator Sample consensus), és una variació de RNSAC que es 
basa en el mateix mètode però que, amés, discrimina la línies atípiques. A continuació es 
mostren unes gràfiques comparatives entre MSAC i RANSAC referents al error quadràtic 
mitjà i al temps de càlcul: 
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FIG.6 Comparació de mitjanes d'error quadràtic MSAC, RANSAC. 

 
 

 
FIG.7 Comparació temps de procés MSAC, RANSAC. 
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2.4.4 Visual Slam 
Les tècniques SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) consisteixen en la 
localització simultània i mapeig. Permeten que un robot mòbil construeixi un mapa de 
l'entorn (desconegut) alhora que estima la trajectòria del seu propi desplaçament. Existeixen 
diferents tècniques de SLAM com Visual SLAM, que es pot utilitzar amb diferents tipus de 
càmeres: monoculars, binocles o RGBD (Tipus Kinect).  
 
Un tècnica molt estesa en la localització i modelatge simultanis és la utilització de SLAM en 
l’algoritme de Filtre Estès de Kalman, que es coneix generalment com SLAM-EKF [12] 
[web12] [web13]. 
 

2.4.5 Adaboost 
Adaboost és un algorisme utilitzat per construir classificadors sòlids utilitzant la combinació 
lineal de classificadors simples. Està dissenyat per combinar moltes regles senzilles “dèbils” 
però precises per crear un classificador molt robust amb un error baix en el conjunt 
d’entrenament. Aquestes regles dèbils s’aprenen seqüencialment mantenint una distribució 
de pesos sobre els exemples d’entrenament. Els pesos es van actualitzant a mesura que es 
van adquirint regles. 
 
Amb aquest algoritme es pretén crear models que es tornin experts en les dades que no han 
pogut ser explicades en models anteriors. Es poden aplicar en cascada, cascade-Adaboost 
[11] [web10]. 
 

2.4.6 SVM (Suport Vector Machine) 
Les màquines de suport vectorial o màquines de vectors són un conjunt d'algorismes 
d'aprenentatge supervisat desenvolupats per Vladimir Vapnik. 
 
Donat un conjunt d’exemples d’entrenament (mostres) es poden etiquetar les classes i 
entrenar un SVM per construir un model que predigui la classe d’una nova mostra. És un 
model que representa els punts de mostra en l’espai, separant les classes per un espai el 
més ampli possible. És a dir, es construeix un hiperplà o conjunt d’hiperplans en un espai 
dimensional molt alt que pot ser utilitzat en problemes de classificació i regressió. Una bona 
separació entre les classes permet una correcta classificació [11] [web10]. 
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2.5. Hardware i software 
Per tal de dur a terme el procés de visió artificial, és necessari implementar els processos 
anteriorment descrits. Per això són necessaris elements de hardware i software. A 
continuació es descriuen els més populars. 

2.5.1 Hardware 
Entre els diferents dispositius i sistemes capaços de gestionar el procés de visió artificial 
destaquen els següents: 
 

- Ordinadors i màquines amb programari específic i dedicat. 
 

- Càmeres intel·ligents. 
 

- Càmera 3D KINECT de Microsoft: projectes que utilitzen Kinect com a base per 
realitzar diverses funcions, com ara: control d'aplicacions mitjançant gestos, manejar 
personatges de jocs i les seves accions, alarmes, mapatge, immersió en realitat 
virtual directa, i utilitzada en múltiples aplicacions com jocs en XBOX360 i Windows. 

 
- Implementació en Arduino de programacions realitzades en programari com Matlab o 

OpenCV. 
 

- Execució d’aplicacions en tabletes i dispositius mòbils. 
 

2.5.2 Software d’implementació 
Existeixen multitud d’eines per l’elaboració de codis de programació capaços de realitzar 
procediments relacionats amb la visió artificial. Destaquen Matlab, Python, OpenCV, Sirius i 
MIL. 
 
MATLAB 

MATLAB és un llenguatge de càlcul tècnic de programari matemàtic que ofereix un entorn 
de desenvolupament integrat (IDE) amb un llenguatge de programació propi (llenguatge M). 
Està disponible per a les plataformes d'Unix, Windows i Apple. Disposa de nombroses 
llibreries per realitzar tot tipus de control i processat. Aquest programari és àmpliament 
utilitzat en càlculs d’enginyeria, científics i educacionals. Entre les seves prestacions 
bàsiques es troben: la manipulació de matrius, la representació de dades i funcions, la 
implementació d'algoritmes, la creació d'interfícies d'usuari (GUI) i la comunicació amb 
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programes en altres llenguatges. A més, es poden ampliar les capacitats de MATLAB amb 
les caixes d'eines, toolboxes. Entre les més emprades destaquen [web14]: 
 

- Image adquisition toolbox: Permet adquirir imatges des de qualsevol tipus de càmera. 
 
- Image processing toolbox: Permet dur a terme nombrosos algorismes de processat 
d’imatge. 
 
- Computer vision system toolbox: Proporciona algorismes, funcions i aplicacions per 
al disseny i simulació de sistemes de visió per ordinador i processament de vídeo. Pot 
dur a terme la detecció de característiques, extracció, i la coincidència; la detecció 
d'objectes i el seguiment; estimació de moviment i processament de vídeo. Permet, 
també, entrenar el reconeixement d'objectes i sistemes de cerca. Estan disponibles 
com a funcions de MATLAB i Simulink blocs. Destaquem les funcions de detecció de 
característiques Harris, Surf, Brisk i Mser i l’algorisme d’emparellament MSAC. 
 
- Camera calibraton toolbox: per calibrar qualsevol tipus de càmera. 
 
- Neural Network Toolbox: creació de xarxes neuronals. 

 
OpenCV 

OpenCV és una biblioteca lliure de visió artificial originalment desenvolupada per Intel. Des 
de la seva primera versió alfa el mes de gener de 1999 s'ha utilitzat en infinitat d'aplicacions, 
des de sistemes de seguretat amb detecció de moviment fins al control de processos on es 
requereix reconeixement d'objectes. Això es deu al fet que es presenta sota llicència BSD, 
que permet ser usada lliurement amb propòsits comercials i d’investigació amb les 
condicions en ella expressades. OpenCV també és un llenguatge multi plataforma; hi ha 
versions per a GNU / Linux, Mac OS X, Windows i Android. Conté més de 500 funcions que 
abasten una gran gamma de tasques en el procés de visió, com a reconeixement d'objectes 
(reconeixement facial), calibratge de càmeres, visió estèreo i visió robòtica [23] [web17] . 
 
PYTHON 

Python és un llenguatge de programació que es basa en una sintaxi que afavoreix un codi 
llegible. Es tracta d'un llenguatge de programació multi paradigma, ja que suporta orientació 
a objectes, programació imperativa i, en menor mesura, programació funcional. És un 
llenguatge interpretat, usa tipus dinàmics i és multi plataforma. Posseeix una llicència de 
codi obert, denominada Python Programari Foundation License [web15] [web16].  
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2.6. Llibreries de sons 
Actualment, existeixen diferents llibreries  de sons i música lliures de drets d’autor que 
podem trobar per internet. A continuació s’enumeren algunes pàgines web on es poden 
descarregar efectes sonors i cançons de forma gratuïta. 
 

- https://www.youtube.com/audiolibrary/soundeffects 
música i efectes en arxius (mp3) 
 

- http://www.freesound.org/browse/tags/Brake/: 
música i efectes en arxius (wav) 
 

- http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/:  
sons i efectes (ogg, mp3, wav) 

 
Per dur a terme l’edició i transformació dels formats d’àudio, trobem diferents programes 
d’edició gratuïts. A continuació s’enumeren alguns: 
 

- Audacity (Windows, Mac i Linux) 
 
- GarageBand (Mac) 

 
- Ocean Audio (Windows, Mac i Linux) 

  



 
 

26 

Capítol 3. Disseny 
 
El disseny que es proposa a continuació, es basa en les necessitats, especificacions i 
objectius marcats en aquest projecte. 
 
Així doncs, la finalitat és desenvolupar una eina que permeti reproduir diferents sons al 
mostrar una imatge davant d'una càmera web i, alhora, ha de poder comparar diferents 
mètodes de càlcul. 
 
Per fer-ho possible s’utilitza el programari Matlab i les seves llibreries i es crea, amb l’eina 
GUID, una interfície de control per facilitar-ne l’ús. La tècnica utilitzada en el reconeixement 
d’objectes es basa en la detecció de punts característics de la imatge capturada per ser 
comparats amb una base de dades d’imatges de referència. 
 
Les condicions de captura de són les següents: 

- La càmera web, de resolució 1920x1080 píxels, s’enfoca sobre una taula on es 
deixaran els objectes a detectar. 

 
- Els objectes tenen una dimensió d’uns 20cm per facilitar la detecció i el 

reconeixement per part del públic, a certa distància. 
 

- La distància de captura és de 40cm sobre l’eix vertical, ja que d’aquesta manera, 
l’objecte ocupa la major part de la imatge capturada en la càmera web. 

 
- El fons de l’escena (taula) és negre, per tal de facilitar el reconeixement. 

 
- S’il·lumina l’escena amb llum blanca convencional d’uns 45W amb un filtre difusor 

per disminuir els reflexos. 
 
El primer pas consta en incorporar a la base de dades les imatges de referència que es 
pretenen reconèixer en el procés de detecció.  
 
Per dur a terme el procés de reconeixement s’utilitzen diferents mètodes de detecció i 
extracció de característiques, ja que obté molt bons resultats i té propietats molt interessants 
com la invariància a la rotació, canvi d’escala, oclusió parcial usats són: Harris, Brisk, Surf i 
Mser. 
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En el següent pas, es capturen imatges a temps real per tal de saber si hi ha un objecte 
sobre el fons, amb un procés de resta binaria en blanc i negra. En cas afirmatiu, es captura 
una altre cop la imatge i s’extreuen les seves característiques per comparar-les amb la de 
les imatges de referència. Es torna a capturar la imatge per donar temps a enfocar. 
 
Posteriorment s’analitza amb l’algorisme MSAC (M-estimator Sample consensus), una 
variació de RANSAC, que s’encarrega del fer el matching o emparellament d’aquestes 
característiques. Aquest mètode selecciona un subconjunt aleatori de les dades originals 
anomenat inliers i es munta en el conjunt d’aquests. La resta de dades es proven contra el 
model ajustat. Aquests punts que s'ajusten al model estimat, d'acord amb alguna funció de 
pèrdua de models específics, es consideren com a part del conjunt de consens. Es 
determina si el model estimat és bo si s'han classificat suficients punts com a part del 
conjunt de consens. El model pot ser millorat tornant a estimar usant tots els membres del 
conjunt de consens. 
 
Després d’aquest procés, la imatge de referència que ha obtingut més inliers en comú amb 
la imatge capturada, s’avalua en un algorisme de decisió.  Si és prou similar, es reproduirà el 
so corresponent una sola vegada. El efectes de so, extrets de llibreries lliures de drets, 
tenen una durada d’uns 5 segons i les cançons la seva durada original. En cas de no 
reconèixer cap objecte, el procés de comparació continua. Si l’objecte es retira, el so s’atura 
automàticament, es torna a capturar una imatge de fons, per si ha sofert variacions i 
continua el procés de reconeixement. 

 
FIG.8 Imatge de l’escenari per la captura i detecció d’objectes. 
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Capítol 4. Implementació 
 

4.1 Introducció 
Per dur a terme la implementació d’aquesta eina, s’han creat diferents algorismes i funcions 
amb el programari Matlab. L’objectiu perseguit és experimentar en la creació d’una eina 
funcional de detecció d’objectes que alhora ens permeti comparar diferents mètodes 
d’anàlisis per tal d’avaluar-los i escollir el que més bons resultats obtingui per el nostre 
programa. 
 
Tanmateix, s’ha creat una interfície de control per facilitar la interacció amb l’usuari i dur a 
terme l’avaluació i comparació dels diferents mètodes de càlcul. 
 
Per fer la detecció d’objectes s’han utilitzat quatre tècniques diferents que es basen en 
l’extracció de punts característics d’una imatge. Són els mètodes de detecció de 
característiques HARRIS, BRISK, SURF i MSER que es troben dins la llibreria adquirida  
Computer Vision System Toolbox, de Matlab. 
 
El mètode de HARRIS es basa en la detecció de les característiques de les cantonades o 
corners d’una imatge en escala de grisos implementant l’algorisme de Harris-Stephen. 
 
El mètode de BRISK es basa en la detecció de les característiques de les cantonades o 
corners  multi escala d’una imatge en escala de grisos implementant l’algorisme Binary 
Robust Invariant Scalable Keypoints. 
 
El mètode SURF és un detector i descriptor dels punts d'interès d'una imatge, on es 
transforma la imatge en coordenades, utilitzant una tècnica anomenada multi-resolució que 
implementa l’algorisme Speeded-Up Robust Features. L'algoritme SURF està basat en el 
predecessor SIFT. 
 
El mètode de MSER implementa l’algorisme Maximally Stable Extremal Regions per detectar 
les regions d’una imatge.  
 
Finalment s’implementa l’algorisme MSAC encarregat de l’emparellament de 
característiques entre la imatge capturada i les imatges de referència a través d’un procés 
aleatori de comparació de inliers tot i creant i ajustant un model estimat. 
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4.2 Diagrama de blocs 
A continuació es mostra el diagrama de blocs que satisfà el disseny plantejat i posteriorment  
es detallen les funcions implementades que el fan possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIG.9 Diagrama de blocs del sistema de detecció d’objectes. 
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El sistema consta de sis parts clarament diferenciades: 
 

- Interfície de control que gestiona el procés de captura i les diferents opcions. 

 

- Funció principal: Conté la inicialització de variables, la detecció d’un objecte sobre el 

fons, l’algorisme de decisió i la gestió de la resta de funcions. 

 

- Captura de la imatge. 

 

- Detecció i extracció dels punts característics de les imatges. 

 

- Comparació i emparellament dels punts característics de la imatge capturada amb 

les imatges de referència. 

 

- Reproducció del so corresponent a l’objecte reconegut. 

 
La captura de les imatges es realitza amb una càmera web estàndard amb resolució 
1920x1080 píxels, d’on s’extreu la informació RGB per la posterior conversió a escala de 
grisos i blanc i negre. 
 
Abans d’iniciar el procés de reconeixement, s’han de capturar les imatges de referència, 
seleccionar quina quantitat d’aquestes imatges es pretenen cercar, establir el llindar de fons 
que determina si hi ha un objecte sobre el fons i triar el mètode de càlcul a utilitzar. 
 
S’han implementat diferents mètode de càlcul que ofereixe les llibreria Computer Vision 
System Toolbox de Matlab, tots basats en la detecció de punts característics i càlcul de 
descriptors d’una imatge. S’ha triat aquest mètode, ja que per un nombre d’imatges no molt 
elevat, obté resultats molt bons amb temps de computació baixos. A continuació es detallen 
els mètodes de càlcul emprats: 
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- Harris: Algorisme de detecció de les característiques de les cantonades. 
 

- BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Keypoints): Algorisme de detecció multi 
escala de les característiques de les cantonades. 
 

- Detecció de punts característics SURF (Speeded-Up Robust Features): Algorisme de 
detecció de les característiques dels punts d’interès. 

 
- Detecció de regions MSER (Maximally Stable Extremal Regions): Algorisme de 

detecció de les característiques de les regions a través d’intensitats. 
 

La captura, detecció i emmagatzematge de la informació de les imatges de referència es dur 
a terme al inici del programa, ja que d’aquesta manera es millora la rapidesa del sistema.  
 
Al iniciar el procés, és captura una imatge que es desa com a fons de l’escena i s’inicia la 
captura a temps real. El procés de cerca i comparació de punts característics comença quan 
es detecta una imatge nova sobre el fons i s’atura quan aquesta desapareix. Un cop s’inicia 
el programa, es capturen imatges a temps real i es detecten i extreuen els seus punts 
característics. Tot seguit són comparats amb cadascuna de les imatges de referència de la 
base de dades en un procés de matching o emparellament amb l’algorisme MSAC (M-
estimator sample consensus), que busca l’emparellament dels punts característics a través 
d’un procés aleatori de comparació de inliers creant i ajustant un model estimat. S’ha triat 
aquest mètode aporta molts bons resultats en l’emparellament de punts característic en 
funcions com BRISK, SURF i MSER. 
 
Un algorisme de decisió s’encarrega de triar quina és la imatge més semblant a partir de les 
línies d’emparellament obtingudes en MSAC. Si el número d’aquestes línies és superior a un 
valor prefixat, es dóna per trobava la imatge i es reprodueix el so corresponent. Tot seguit, 
es torna a avaluar si hi ha una imatge sobre el fons. En cas contrari el procés de comparació 
segueix. 
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4.3 Funcions 
A continuació s’enumeren i expliquen les diferents funcions implementades en cada fase i 
les llibreries utilitzades. 
 
En l’Annex II s’adjunten els codis de les diferents funcions implementades. 
 

4.3.1 Interfície de control 
Es crea un panell de control que es programa en la funció menu, amb l’eina GUID de 
Matlab. És l’encarregada de confeccionar la interfície d’usuari i integrar la resta de funcions. 
 

FIG.10 Panell de control creat per la detecció d’objectes. 

 
En el primer pas, s’emmagatzemen les imatges de referència a la base de dades. Al 
introduir el número d’imatge (i) i prémer el botó CAPTURA, les imatges es guarden amb el 
nom img_ref(i). 
 
En el segon pas es defineixen els paràmetres de càlcul: 

- Llindar de fons: Estableix el llindar de “1” per saber si hi ha un objecte sobre el fons. 
 

- Número d’objectes a reconèixer: Estableix quantes imatges de referència es volen 
cercar en el procés de càlcul. 
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- Mètode de càlcul: Estableix l’algorisme de detecció de punts característics a utilitzar. 
 

Un cop introduïts els paràmetres de càlcul, s’inicia el procés de detecció al prémer el botó 
INICIA. Finalment, trobem un botó que pausa la detecció i un altre per sortir de l’aplicació, 
ATURA i SURT, respectivament. 
 

4.3.2 Funció principal 
La funció main conté el programa principal. Aquesta funció s’executa al prémer el botó 
INICIA del panell de control. 
 
El primer pas consta en inicialitzar les variables de l’algorisme. Tot seguit es detecten i 
extreuen les característiques de les imatges de referència segons el mètode de càlcul triat 
en el menú inicial (HARRIS, BRISK, SURF, MSER). 
 
A continuació es captura una imatge de fons. Aquesta serveix per comparar successivament 
amb les imatges capturades a temps real i detectar si aquest varia. Per fer-ho, es resten les 
dues imatges en blanc i negre i el paràmetre “Llindar de fons” del menú estableix la quantitat 
de “1” que determinen que hi ha una imatge sobre el fons. En cas afirmatiu, comença la 
cerca i comparació amb les imatges de referència. El mètode triat en el panell de control és 
l’encarregat de decidir en quin subprocés de càlcul entra la funció main. 
 
Una vegada iniciat el programa, entra en un bucle de captura d’imatges on el mètode de 
comparació triat treballa constantment fins al reconeixement d’un objecte. Quan el troba, es 
reprodueix una sola vegada el so corresponent. Si detecta que l’objecte a desaparegut es 
posa la variable exist_obj a “1” per tornar a fer una captura de la imatge del fons, per si 
aquest ha variat. Si es prem el botó SURT del menú, s’atura del bucle i es tanca l’aplicació. 
 
Durant l’execució de l’algorisme s’utilitzen petites pauses per donar temps a enfocar la 
càmera i capturar l’objecte correctament al mostrar-lo i treure’l enfront la càmera. En la línia 
de comandes es mostren comentaris del procés que està realitzant el sistema en cada 
moment, el número de la imatge de referència que s’està processant i el seu número de 
línies vàlides. 
 
Es fa ús de la funció tic-toc que proporciona Matlab per calcular el temps de procés de cada 
mètode. 
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4.3.3 Captura d’imatge 
Per capturar les imatges i realitzar les transformacions necessàries, s’utilitzen les funcions 
següents: 
 
Funció opencam 

La funció openCam mostra el llistat de càmeres reconegudes i inicialitza la càmera 3, que 
correspon a la Logitech 1920x1080. Se selecciona l’espai de color RGB, ja que és el més 
adient pels processos utilitzats. 
 
openCam(vid); 

 

 
Funció capturaimgref 

Aquesta funció s’executa al prémer el botó CAPTURA del panell de control. S’encarrega de 
guardar la imatge amb el nom img_ref(numobj), on numobj és el número introduït en el 
menú. D’aquesta manera, la imatge número 1, s’emmagatzema com a “img_ref1”. Aquesta 
funció dóna la possibilitat de reduir la mida de la imatge. 
 
function capturaImgRef(numobj) 
 
 
Funció captura 

La funció captura s’encarrega de capturar una imatge de la càmera web i retornar la imatge 
original, en blanc i negre i en escala de grisos. 
 
function [img, img_bin, img_gray] = captura(vid) 

 
 
Funció imgRef 

Aquest funció llegeix la imatge de referència n i retorna la imatge original i la imatge 
convertida a blanc i negre i a escala de grisos. 
 
function [img_ref, img_ref_bin, img_ref_gray] = imgRef(n) 
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4.3.4 Detecció i extracció de característiques 
Per una banda, aquest procés s’implementa en les diferents funcions de detecció de 
característiques de les imatges de referència, que s’encarreguen de detectar i extreure els 
punts característics de cada imatge (i) segons el mètode triat. Les funcions retornen les 
posicions i les dades dels punts característics trobats. Encara que els processos són 
similars, s’ha creat una funció per cada mètode utilitzat, ja que s’han configurat els 
paràmetres de forma diferent per tal d’obtenir el millor rendiment: 
 

function [pts_ref, feat_ref] = caracHarrisRef(i) 

 

function [pts_ref, feat_ref] = caracBrisRef(i) 

 
function [pts_ref, feat_ref] = caracSurfRef(i) 

 

function [pts_ref, feat_ref] = caracMserRef(i) 

 
D’altre banda, aquest procés també té lloc en la primera part de les funcions de comparació 
de característiques que s’expliquen a continuació. 
 

4.3.5 Comparació de característiques 
Les funcions de comparació i emparellament de característiques s’encarreguen de trobar els 
punts característics en comú entre la imatge capturada a temps real i les imatges de 
referència. Encara que els processos per cada mètode són similars, s’ha creat una funció 
per cada cadascun d’ells, ja que s’han configurat els paràmetres de forma diferent per tal 
d’obtenir el millor rendiment. Les funcions retornen el número de línies d’unió vàlides 
trobades que s’utilitzaran per decidir quina imatge és la més similar.  
 

La primera part de la funció és la mateixa que s’utilitza per capturar les característiques de 
les imatges de referència, d’aquesta manera no varien els paràmetres. 
 
La segona part s’encarrega del fer el matching o emparellament de les característiques. 
 

La última part de la funció s’executa si es troben més de dos punts característics en comú. 
S’encarrega d’analitzar amb el mètode M-estimator Sample consensus (MSAC), una variació 
del mètode RANSAC, la matriu de transformació i avalua a partir dels matchedPoints1 i 
matchedPoints2 les línies d’unió vàlides entre les dues imatges. A diferència de RANSAC, 
MSAC discrimina la línies atípiques. 
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El mètode MSAC selecciona un subconjunt aleatori de les dades originals anomenat "inliers" 
i es munta en el conjunt d’aquests. La resta de dades es proven contra el model ajustat. 
Aquests punts que s'ajusten al model estimat, d'acord amb alguna funció de pèrdua de 
models específics, es consideren com a part del conjunt de consens. Es determina si el 
model estimat és bo si s'han classificat suficients punts com a part del conjunt de consens. 
El model pot ser millorat tornant a estimar usant tots els membres del conjunt de consens. 
 
A continuació es mostren les funcions implementades per a cada mètode: 
 
function [valid_lines] = metodHarris(img_gray, val_feat, val_pts, 
img_ref, img) 
 
 
function [valid_lines] = metodBrisk (img_gray, val_feat, val_pts, 
img_ref, img) 

 
function [valid_lines] = metodSurf (img_gray, val_feat, val_pts, 
img_ref, img) 
 
 
function [valid_lines] = metodMser (img_gray, val_feat, val_pts, 
img_ref, img) 

 
La darrera part de la funció descarta aquelles línies que tenen com a origen o destí punts en 
comú i suma el total de línies d’unió vàlides entre la imatge capturada i la de referència. 
 

4.3.6 Reproducció so 
La funció playAudio s’encarrega de llegir i reproduir l’arxiu d’àudio corresponent a la imatge 
seleccionada com a encert. Té com a nom so(maxn), on maxn és l’element amb més línies 
vàlides trobat. 
 
function playAudio(maxn) 
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4.4 Llibreries 
Per dur a terme la implementació dels diferents algorismes, s’ha utilitzat un seguit de 
llibreries que ofereix Matlab. A continuació s’enumeren i es detalla el seu ús: 
 

- Image Processing Toolbox: proporciona un conjunt complet d'algoritmes, funcions i 
aplicacions de referència estàndard per al processament, l'anàlisi i la visualització 
d'imatges, així com per al desenvolupament d'algoritmes. Pot dur a terme l’anàlisi, 
segmentació i registre d’imatges, així com la reducció de soroll i transformacions 
geomètriques. 
 
Aquesta llibreria proporciona la majoria d’eines de processament d’imatges inclosa amb 
el programari Matlab. 
 

- Image Adquisiton Toolbox: Ofereix funcions i mòduls que li permeten connectar 
càmeres industrials i científiques a MATLAB i Simulink. Permet modes d’adquisició, 
com ara el processament in-the-loop, maquinari de tret i adquisició de la 
sincronització a través de múltiples dispositius, etc. 
 
S’ha adquirit aquesta llibreria per facilitar la detecció i configuració de la càmera web 
i per poder experimentar en un futur proper en diferents tipus de càmeres. Té un cost 
addicional de 7€. 

 
- Computer Vision System Toolbox: proporciona algoritmes, funcions i aplicacions per 

al disseny i simulació de sistemes de visió per ordinador i processament de vídeo. 
Pot dur a terme la detecció de característiques, extracció i coincidència; estimació de 
moviment i processament de vídeo. També disposa de múltiples eines per la visió 
per ordinador en 3-D. 
 
S’ha adquirit aquesta llibreria per poder dur a terme la detecció i anàlisis de punts 
característics amb els mètodes de Harris, Brisk, Surf i Mser i RANSAC. Té un cost 
addicional de 7€. 
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Capítol 5. Experiments i resultats 
 

5.1 Introducció 
Per dur a terme les diferents proves, s’han utilitzat 10 imatges de referència que s’han 
comparat amb la imatge capturada a temps real per una càmera web. El fons de l’escena és 
negre i la distància de captura és de 40cm. La càmera té una resolució de 1920x1080 píxels 
i la font d’il·luminació és llum blanca convencional a 55cm sobre l’eix vertical. L’objecte 
ocupa gran part de la imatge. 
 
Els objectes se situen en l’escena en una posició i orientació similar a la capturada en la 
imatge de referència, però no exactament igual. 
 
A continuació es mostren les 10 imatges utilitzades en les proves: 
 

FIG. 11 Imatge de referència 1. FIG. 12 Imatge de referència 2. 

 

FIG. 13 Imatge de referència 3. 

 

FIG. 14 Imatge de referència 4. 
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FIG. 15 Imatge de referència 5. FIG. 16 Imatge de referència 6. 

 

FIG 17. Imatge de referència 7. 

 

FIG .18 Imatge de referència 8. 

FIG. 19 Imatge de referència 9. FIG. 20 Imatge de referència 10. 
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5.2 Experiments 
En els següents apartats s’analitza l’eficiència dels 4 mètodes implementats realitzant 
variacions en la dimensió de la imatge, la il·luminació, la rotació d’objectes, la distància a 
càmera i amb altres objectes sobre el fons.  
 
Experiment I: Canvi de dimensió de la imatge 

La primera prova consta en reduir les dimensions de les imatges de referència i les 
capturades fins a 4 vegades i analitzar com varien els temps de càlcul i el grau d’encert.  
 
Experiment II: Disminució de la il·luminació 

La segona prova mostra el grau d’encert sense una il·luminació directa. Es defineixen dos 
tipus d’il·luminació: 
 

- Bona il·luminació: llum ambiental més llum blanca directa (amb filtre difusor) de baix 
consum de 30W a 50cm de l’eix vertical. 
 

- Baixa il·luminació: llum ambiental. 
 
Experiment III: Rotació d’objectes 

Aquesta prova consisteix en posicionar els objectes davant la càmera en una posició diferent 
a la capturada en la imatge de referència. S’aplica una rotació de 180º als objectes a 
detectar. 
 
Experiment IV: Múltiples objectes sobre el fons 

La prova V consisteix en afegir tres elements extres sobre el fons negre i determinar el grau 
d’encert dels diferents mètodes. 
 

FIG. 21 Imatge del fons amb tres objectes afegits. 
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Experiment V: Variació de distància de captura 

La darrera prova pretén avaluar el grau d’encert i el número de línies vàlides obtingudes al 
duplicar la distància inicial, passant de 40 a 80 cm. 
 

5.3. Resultats 
Els resultats de les diferents proves que es mostren són una mitjana aritmètica de les 10 
imatges de referència escollides. 
 

5.3.1 Experiment I: Canvi de dimensió de la imatge 
Resultats del temps de procés segons la dimensió de la imatge: 
 

 Mitjana del temps de detecció (s) 

Dimensió imatge 
(píxels) HARRIS BRISK SURF MSER 

1920x1080  3,6 2,3 3,4 3,1 

480x270  1,9 1 1,5 1,4 

 

TAULA. 2 Comparativa dimensió imatge amb el temps de càlcul. 

 
De forma general, tots els mètodes disminueixen considerablement el temps de procés al 
disminuir la dimensió de les imatges. 
 
A continuació es mostra el grau d’encert i el número de línies vàlides segons la dimensió de 
la imatge: 
 

 Grau d’encert (%) / Mitjana número de línies vàlides 

Dimensió imatge 
(píxels) HARRIS BRISK SURF MSER 

1920x1080  100 / 9 100 / 5 100 / 83 100 / 9 

480x270  100 / 10 100 / 5 100 / 80 100 / 20 

 

TAULA. 3 Comparativa dimensió imatge amb el grau d’encert i número de línies vàlides. 
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Els resultats mostren com l’índex d’encert no varia al reduir la dimensió de la imatge fins a 4 
vegades i, a més, el procés es redueix a la meitat de temps. S’observa que SURF és el 
mètode que més línies vàlides obté, amb molta diferència amb la resta. 
 

5.3.2 Experiment II: Disminució de la il·luminació 
A continuació es mostren els resultats del grau d’encert i el temps de càlcul, per imatges 
d’alta resolució, segons el tipus d’il·luminació: 
 

 Grau d’encert (%) / Temps de càlcul (s) 

Tipus 
d’il·luminació HARRIS BRISK SURF MSER 

Bona 100 / 3,6 100 / 2,5 100 / 3,4 100 / 3,1 

Baixa 60 / 5,2 70 / 5,8 100 / 3,5 60 / 3,7 

 

TAULA. 4 Comparativa tipus d’il·luminació amb el grau d’encert i temps de càlcul. 

 
Els resultats obtinguts mostren com al reduir la intensitat de la il·luminació els mètodes 
HARRIS i BRISK augmenten significativament els temps de càlcul, ja que han de fer més 
d’una iteració per trobar una imatge de referència vàlida. 
 
S’observa també com el mètode més robust enfront els canvis d’il·luminació és SURF, que 
segueix tenint un encert del 100%. 
 

5.3.3 Experiment III: Rotació d’objectes 
La següent taula mostra el grau d’encert aplicant una rotació de 180º a l’objecte a detectar: 
 

 Grau d’encert (%)  

Rotació (º) HARRIS BRISK SURF MSER 

180 50 30 60 50 

 

TAULA. 5 Comparativa rotació de l’objecte amb el grau d’encert. 
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Es deduiex que el mètode més robust enfront la rotació d’objectes és SURF. S’observa que 
els objectes amb més dificultats de reconeixement són aquells que tenen més profunditat, ja 
que parts dels punts d’interés poden quedar ocults pel propi objecte al aplicar la rotació. 
 

5.3.4 Experiment IV: Múltiples objectes sobre el fons 
A continuació es mostra el grau d’encert i el temps de càlcul amb múltiples objectes sobre el 
fons, per imatges d’alta resolució,: 
 

 Grau d’encert (%) / Temps de càlcul (s) 

Objectes sobre el 
fons HARRIS BRISK SURF MSER 

3 70 / 3,9 80 / 3,1 90 / 4,1 80 / 4,3 

 

TAULA. 6 Comparativa rotació de l’objecte amb grau d’encert i número de línies vàlides. 

 

Tot i que la detecció es dificulta i augmenta el temps de procés, s'observa un cop més, com 
SURF és el mètode més eficient i robust obtenint un 90% d’encert. 
 

5.3.5 Experiment V: Variació de distància de captura 
La següent taula mostra el grau d’encert i la mitjana de número de línies vàlides al duplicar 
la distància entre càmera i escena, variant així l’escala: 
 

 Grau d’encert (%) / Mitjana número de línies vàlides 

Distància (cm) HARRIS BRISK SURF MSER 

40 100 / 9 100 / 5 100 / 83 100 / 9 

80 0 / 0 10 / 5 90 / 9 40 / 5 

 

TAULA. 7 Comparativa del grau d’encert al duplicar la distància.  

Imatges de referència capturades a 40cm. 

 
S’observa que si augmenta la distància de captura, és a dir, varia l’escala de l’objecte, 
s’obtenen imatges on l’objecte a reconèixer és molt més petit, fet que complica la detecció i 
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comparació de característiques. En general, el número de línies vàlides és molt inferior i 
l’índex d’encert disminueix considerablement. L’algorisme Surf és l’únic capaç de reconèixer 
la majoria d’objectes. 
 
A continuació es fa la mateixa prova, però capturant de nou les imatges de referència, sense 
variació en l’escala: 
 

 Grau d’encert (%) / Mitjana número de línies vàlides 

Distància (cm) HARRIS BRISK SURF MSER 

40 100 / 9 100 / 5 100 / 83 100 / 9 

80 90 / 7 80 / 3 100 / 30 70 / 4 

 
TAULA. 8 Comparativa del grau d’encert al duplicar la distància.  

Imatges de referència capturades a 80cm. 

 
Els darrers resultats mostren com al doblar la distància i capturar les imatges de referència 
de nou, l’índex d’encert es manté però el número de línies vàlides disminueix.  
 
L’algorisme més robust al canvi d’escala i augment de la distància és Surf tot i detectar la 
meitat de línies vàlides. 
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Capítol 6. Conclusions i línies futures 
 

6.1 Introducció 
La capacitat de visió humana sovint no pot complir amb els requisits de la indústria moderna 
respecte a la velocitat de producció, qualitat de producte i costos de producció. L’ésser 
humà es cansa, comet errors i aplica criteris subjectius. En canvi, els components d'un 
sistema de visió artificial poden realitzar nombroses tasques de mesuraments en paral·lel 
amb una alta precisió i de forma constant, al ritme desitjat. 
 
Els sistemes de visió artificial han evolucionat espectacularment a causa de la revolució 
tecnològica, que ha permès dissenyar càmeres i ordinadors cada vegada més potents, petits 
i amb uns preus més assequibles. 
 
En el sector industrial s'ha convertint en un factor clau i imprescindible en el 
desenvolupament de la qualitat dels productes i processos d'automatització. La seva 
implementació genera un augment en el nivell de producció i una reducció en els costos de 
fabricació, elevant alhora, els nivells de competitivitat en el mercat nacional i internacional. 
 
Aquests avantatges han dut a una creixent de l’acceptació i implementació de la visió 
artificial en indústries de tot el món. 
 
En aquest projecte testejat diferents mètodes de detecció de punts característics d’una 
imatge per tal de reconèixer diferents objectes mostrats enfront d’una càmera. S’ha observat 
com influeix la il·luminació, la distància de captura, la rotació i la dimensió de les imatges, en 
la velocitat del procés i grau d’encert. 
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6.2 Conclusions 
Fent un anàlisis dels resultats obtinguts en els diferents experiments, s’extreuen les 
següents conclusions: 
 

- Tots els detectors utilitzats tenen un índex d’encert molt elevat en condicions ideals. 
Però la quantitat de línies d’emparellament bones és molt superior en MSER i SURF. 
Aquest últim troba 4 cops més línies d’unió vàlides que MSER. 
 

- El detector amb un temps de procés més ràpid és BRISK, mentre que la resta tenen 
valors similars. 

 
- Els detector Harris és el més sensible enfront a la variació de la il·luminació, rotació i 

distància de captura de la imatge. 
 

- La dimensió de la imatge pot disminuir-se fins a resolucions de 480x270 píxels sense 
afectar el procés de detecció. D’aquesta manera s’optimitzen els recursos de 
memòria i s’accelera el procés. 

 
- El temps de procés augmenta significativament al disminuir la intensitat de la 

il·luminació i al mostrar múltiples objectes sobre el fons. 
 

- Els objectes amb menys profunditat són més fàcils de detectar. Quan més 
s’incrementa el volum de l’objecte, més punts de la imatge poden quedar ocults en 
cas d’aplicar rotació, dificultant així la detecció de punts d’interès. 

 
- La variació de l’escala disminueix el grau d’encert i el número de línies 

d’emparellament vàlides. L’algorisme Surf  és el més robust al canvi d’escala. 
 

- Si s’augmenta la distància de captura, però l’escala no varia, l’índex d’encert es 
manté però la quantitat de número de línies vàlides trobades disminueix 
considerablement en tots els mètodes. 

 
Es conclou, que l’algorisme SURF, és el que detecta més punts característics en comú i més 
encerts obté en els diferents experiments realitzats. Alhora, és el més robust enfront als 
canvis d’escala, rotació poca il·luminació i múltiples objectes. 
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6.3 Línies de futur 
Una possible línia de futur tracta en adaptar el sistema perquè sigui capaç de detectar 
objectes mostrats per una persona a una distància d’uns 3 metres de càmera. D’aquesta 
manera, no caldria deixar l’objecte sobre la taula i la detecció quedaria més integrada en 
l’escena. 
 
Una altre línia de futur, seria aplicar millores en el programa per tal de ser més ràpid, robust i 
eficient. Es proposen les següents millores: 
 

- Generar una màscara en la detecció del fons per tal d’aplicar el procés de detecció 
únicament a la zona interessada. 
 

- Adaptar l’algorisme per una càmera de visió estèreo. D’aquesta manera obtindrem la 
informació de la tercera dimensió, la profunditat. 

 
- Incorporar en el panell de control la informació de l’objecte trobat: número de línies 

bones, temps de procés i número i imatge de l‘objecte trobat. 
 

- Entrenar el sistema amb la creació d’una xarxa neuronal per tal de millorar l’encert. 
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Annexos 
 

Annex I. Entrevista 
 
 

Nom: Ariadna Juncosa 
Nom artístic:  Le Mounton Noir 

Sexe: Dona 
Edat: 35 anys 

 
 
 
 
Hola Ariadna, l’objectiu d’aquesta entrevista és determinar quines són les necessitats que et 
sorgeixen en el moment de realitzar el teu espectacle. Un cop les tinguem definides, podrem 
determinar les especificacions que ha de tenir l’eina a desenvolupar. Per tant, quines són 
aquestes necessitats? 
- Bàsicament, necessito poder reproduir tant sons com cançons en el instant que jo desitgi. 
Faig un espectacle on la improvisació és molt present. Depenent de l’estat del públic o inclòs 
del meu, el número pot derivar cap a un cantó o cap a un altre. És per això, que necessito 
una eina que em permeti reproduir el que vulgui quan jo desitgi. 
 
Com reprodueixes les cançons actualment? 
- Doncs, en principi, hi ha un tècnic de so que prèviament li explico l’espectacle i jo em limito 
a seguir-lo sense variacions. Inclòs així, hi ha vegades que els tècnics no t’entenen o 
s’equivoquen i t’espatllen el gag. 
 
I si no hi ha tècnic de so? 
- En aquest casos, jo mateixa vaig triant les cançons en el iPod, però no m’agrada perquè és 
lent, trenca el fil de l’espectacle i no em permet interactuar amb el públic. 
 
De quina forma busques poder interactuar amb el públic a través dels sons? 
- La meva idea és mostrar un objecte o fer-lis agafar a ells mateixos l’objecte d’una taula i 
jugar amb la sorpresa de reproduir un so graciós al mateix instant. A partir d’aquí, puc 
adaptar una mica l’espectacle segons el que em proposis. 
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De quina mida serien els objectes? 
- Han de ser d’uns 20cm aproximadament, ja que han de cabre en el cubell i/o sobre la taula 
i alhora el públic els ha de poder veure’ls amb claredat. 
 
Analitzant les teves necessitats, la proposta de disseny que plantejo és posar una càmera 
web que enfoqui la part superior d’una taula i depenent de l’objecte que detecti es reproduirà 
un so o un altre. Per exemple, si vols posar una cançó, mostres la caràtula del cd i si vols 
reproduir el so d’un tret, es pot mostrar una pistola. En cas de que l’objecte es retirés el so 
s’aturaria immediatament. 
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Annex II. Codi de programació 
 
FUNCIÓ Menu 

% Carrega el menú amb les diferents opcions per dur a terme la detecció 
d'objectes 
  
function varargout = menu(varargin) 
  
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @menu_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @menu_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [], ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
   gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 
  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
  
% Neteja la pantalla Comand Window 
clc 
  
% --- Executes just before menu is made visible. 
function menu_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
handles.output = hObject; 
  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = menu_OutputFcn(hObject, eventdata, handles) 
varargout{1} = handles.output; 
  
% --- Executes on button press in surt. 
function sortir_Callback(hObject, eventdata, handles) 
estat_boto = get(handles.sortir, 'value'); 
pause(2); 
clear sound; 
close(menu); 
  
  
function numobj_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function numobj_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor') 
 get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
     set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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% --- Executes on button press in captura. 
function captura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% Captura la imatge de referència i la guarda en el número escollit 
numobj = get(handles.numobj,'string'); 
capturaImgRef(numobj); 
  
% --- Executes on button press in iniciA. 
function inici_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to inici (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
%num_img_ref = get(handles.numimgref,'value'); 
main; 
  
% --- Executes on button press in atura. 
function atura_Callback(hObject, eventdata, handles) 
clear sound; 
apause; 
  
  
function numimgref_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function numimgref_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
% --- Executes on selection change in metode. 
function metode_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function metode_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
  
  
function umbral_Callback(hObject, eventdata, handles) 
 
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function umbral_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 
get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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FUNCIÓ Main 

%Programa principal que tria quina és la imatge de referència més semblant 
a la imatge capturada mitjançant diferents mètodes i emet el seu so 
corresponent 
% S'executa al prémer el botó d'inici del menú de control 

 
% Inicialització de variables 
%umb=0.7; 
% Número imatge de l'objecte considerat encert 
maxn = 0; 
%llindar de "1" a partir del qual hi ha imatge sobre fons 
llindar = str2double(get(handles.umbral,'string')); 
uns = llindar; 
exist_obj = 0; 
umbrallinies = 2; 
 
% Mostra el llistat de càmeres reconegudes i inicialitza la interessada en 
espai RGB 
openCam; 

 
% Analitza i guarda característiques de totes les imatges de referència 
prèviament capturades segons el mètode triat en el menú de control 
disp('Anàlisis de les imatges de referància') 
for i = 1:str2double(get(handles.numimgref,'string')) 
      if  get(handles.metode,'value') == 1 
           [val_pts{i}, val_feat{i}] = caracHarrisRef(i); 
      elseif get(handles.metode,'value') == 2 
           [val_pts{i}, val_feat{i}] = caracBriskRef(i); 
      elseif get(handles.metode,'value') == 3 
           [val_pts{i}, val_feat{i}] = caracSurfRef(i); 
      elseif get(handles.metode,'value') == 4 
           [val_pts{i}, val_feat{i}] = caracMserRef(i); 
      end 
end 

 
%Captura imatge de fons 
disp('Captura imatge de fons') 
[img_fons, img_fons_bin, img_fons_gray] = captura(vid); 
pause(1.5) 

 
% Inicia la detecció d'objectes, comparant les imatges de referència amb la 
imatge capturada 
disp('Inicia deteccio objectes') 
while get(handles.sortir, 'value') == 0 
    % Resetegem variable imgRef per gestionar millor la memòria 
    clear imgRef; 
     

En cas que es premi el botó SURT del menú de control, surt del  bucle 
de captura imatge 

    if  get(handles.sortir, 'value') == 1 
        coninue; 
        break; 
    end 
     

% Captura imatge i analitza si detecta objecte sobre fons restant-la 
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de la imatge de fons en escala de grisos i obtenint els "1" de la 
imatge 

    [img, img_bin, img_gray] = captura(vid); 
    resta = img_bin - img_fons_bin; 
    uns = nnz(resta); 
    disp(uns); 
% Comença la detecció d'objectes si detecta un objecte sobre el fons i la 
variable existeix objecte és 0 
if  uns>llindar && exist_obj == 0 
        valid_lines = 0; 
        % Petita pausa per ajudar a enfocar la càmera 
        pause(1) 

 
% Executa setència tic-toc per calcular el temps de càlcul en   
trobar objecte 

        tic 
        % Captura imatge 
        [img, img_bin, img_gray] = captura(vid); 
        valid = 1; 
     for n = 1:str2double(get(handles.numimgref,'string')) 
         % Analitza imatges referència 
         [img_ref, img_ref_bin, img_ref_gray] = imgRef(n); 
            
         % Mètode de càlcul triat HARRIS: 

% Detecta i extreu característiques HARRIS imatge capturada i les 
compara amb imatges de referència 
% Analitza amb MSAC (variació RANSAC) el número de línies   
vàlides i les mostra 

         if  get(handles.metode,'value') == 1 
[valid_lines] = metodHarris(img_gray, val_feat{n}, 
val_pts{n}, img_ref, img); 

             n 
             valid_lines 
         
         % Mètode de càlcul triat BRISK: 

% Detecta i extreu característiques BRISK imatge capturada  i les 
compara amb imatges de referència 
% Analitza amb MSAC (variació RANSAC) el número de línies  
vàlides   i les mostra 

         elseif get(handles.metode,'value') == 2 
[valid_lines] = metodBrisk(img_gray, val_feat{n}, val_pts{n},   
img_ref, img); 

             n 
             valid_lines 
           
         % Mètode de càlcul triat SURF: 

% Detecta i extreu característiques SURF imatge capturada i    
les compara amb imatges de referència 
% Analitza amb MSAC (variació RANSAC) el número de línies vàlides 
i les mostra 

         elseif get(handles.metode,'value') == 3 
[valid_lines] = metodSurf (img_gray, val_feat{n}, val_pts{n}, 
img_ref, img); 

             n 
             valid_lines 
           
          % Mètode de càlcul triat MSER: 

% Detecta i extreu característiques MSER imatge capturada  i les 
compara amb imatges de referència 
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% Analitza amb MSAC (variació RANSAC) el número de línies  
vàlides i les mostra  

          elseif get(handles.metode,'value') == 4 
[valid_lines] = metodMser(img_gray, val_feat{n}, 
val_pts{n}, img_ref, img); 

              n 
              valid_lines  
           end 
              

% Guarda l'objecte que té màxim número de línies bones a 
"maxn" 

           if  valid_lines > valid 
               valid = valid_lines; 
               maxn = n; 
               maxn 
           end           
        end 
  

% Si troba un objecte amb un valor de línies bones superior al 
umbral de decisió,  
% emet so corresponent a la imatge de referència més valorada i la 
mostra en pantalla 

       if valid > umbrallinies 
% Mostra el número de imatge de l'objecte trobat i el número 
de linies vàlides obtingudes 

             maxn 
             valid 
             playAudio(maxn); 
             exist_obj = 1; 
             objecte = ['img_ref' num2str(maxn) '.jpg']; 
             maxn = 0; 
             figure; 
             imshow(objecte); 
             hold on; 
             toc 
             pause(2); 
       end 
         

% Detecta si l'objecte es retira de la imatge: no detecta objecte 
sobre fons i la variable exiteix objecte està a 1  
% torna a capturar imatge de referència i la variable "exist_obj" es 
posa a 0 

     
elseif uns < llindar/3 && exist_obj == 1 

        % Atura la reproducció del so 
        clear sound; 
        exist_obj = 0;     
         

% Torna a capturar la imatge de fons per si han hagut canvis      
després d'una petita pausa 

        pause(1) 
        disp('Captura imatge de fons') 
        [img_fons, img_fons_bin, img_fons_gray] = captura(vid); 
     

end 
end 
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FUNCIÓ openCam 

% Mostra el llistat de càmeres reconegudes en el sistema 
 
imaqhwinfo 
%Tria i obre la càmera en espai de color RGB 
vid = videoinput('macvideo', 3); 
vid.ReturnedColorspace = 'rgb'; 

 
 
FUNCIÓ capturaImgRef 

% Captura i emmagatzema les imatges de referència segons el número 
introducció en el menú 
 
function capturaImgRef(numobj) 
openCam; 
im = getsnapshot(vid); 
img = imresize(im, 1); 
nom_obj = ['img_ref' num2str(numobj) '.jpg']; 
imwrite(img, nom_obj); 

 
 
FUNCIÓ captura 

% Captura imatge de i la converteix a B&W i GRISOS 
 
function capturaImgRef(numobj) 
openCam; 
im = getsnapshot(vid); 
img = imresize(im, 1); 
nom_obj = ['img_ref' num2str(numobj) '.jpg']; 
imwrite(img, nom_obj); 

 
 
FUNCIÓ imgRef 

function [img_ref, img_ref_bin, img_ref_gray] = imgRef(n) 
  
%Crea el nom de la variable imatge de referència 
nomVar=['img_ref' num2str(n) '.jpg']; 
è 
%Llegeix i converteix imatge referËncia a B&W i GRISOS 
img_ref = imread(nomVar); 
umb = graythresh(img_ref); 
img_ref_bin = im2bw(img_ref, umb); 
img_ref_gray = rgb2gray(img_ref); 
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FUNCIÓ playAudio 

% Lectura i reproducció so de l'objecte seleccionat com a encert 
 
function playAudio(maxn) 
 
%Crea el nom de la cançó 
soVar=['so' num2str(maxn) '.mp3']; 
[y,Fs] = audioread(soVar); 
 
%Reproducció senyal 
sound(y,Fs); 

 
 
FUNCIÓ caracHarrisRef 

% Detecta i extreu característiques HARRIS de les imatges de referència (i) 
  
function [pts_ref, feat_ref] = caracHarrisRef(i) 
  
% Llegeix i carrega imatge de referència (i) 
nom_obj = ['img_ref' num2str(i) '.jpg']; 
img_ref = imread(nom_obj); 
img_ref_gray = rgb2gray(img_ref); 
  
  
% Detecta i extreu característiques HARRIS imatge referència (i) 
pts_ref = detectHarrisFeatures(img_ref_gray, 'FilterSize', 3); 
[feat_ref, ref_vpts_ref] = extractFeatures(img_ref_gray, pts_ref); 
% figure;  
% imshow(img_ref_gray); title('CARACTERISTIQUES HARRIS REFERENCIA'); hold 
on; 
% plot(ref_vpts_ref.selectStrongest(20)); 
 
 
FUNCIÓ caracBriskRef 

% Detecta i extreu característiques BRISK de les imatges de referència (i) 
  
function [pts_ref, feat_ref] = caracBriskRef(i) 
  
% Llegeix i carrega imatge de referència (i) 
nom_obj = ['img_ref' num2str(i) '.jpg']; 
img_ref = imread(nom_obj); 
img_ref_gray = rgb2gray(img_ref); 
  
  
% Detecta i extreu característiques BRISK imatge referència (i) 
pts_ref = detectBRISKFeatures(img_ref_gray, 'MinContrast', 0.1, 
'NumOctaves', 4); 
[feat_ref, ref_vpts_ref] = extractFeatures(img_ref_gray, pts_ref); 
% figure;  
% imshow(img_ref_gray); title('CARACTERISTIQUES BRISK REFERENCIA'); hold 
on; 
% plot(ref_vpts_ref.selectStrongest(20)); 
 



 
 

61 

FUNCIÓ caracSurfRef 

% Detecta i extreu característiques SURF de les imatges de referència (i) 
  
function [pts_ref, feat_ref] = caracSurfRef(i) 
  
% Llegeix i carrega imatge de referència (i) 
nom_obj = ['img_ref' num2str(i) '.jpg']; 
img_ref = imread(nom_obj); 
img_ref_gray = rgb2gray(img_ref); 
  
  
% Detecta i extreu característiques SURF imatge referència (i) 
pts_ref = detectSURFFeatures(img_ref_gray,'NumOctaves', 4, 
'MetricThreshold', 500); 
[feat_ref, ref_vpts_ref] = extractFeatures(img_ref_gray, pts_ref); 
 
% figure;  
% imshow(img_ref_gray); title('CARACTERISTIQUES SURF REFERENCIA'); hold on; 
% plot(ref_vpts_ref.selectStrongest(20)); 
 
 
FUNCIÓ caracMserRef 

% Detecta i extreu característiques MSER de les imatges de referència (i) 
  
function [pts_ref, feat_ref] = caracMserRef(i) 
  
% Llegeix i carrega imatge de referència (i) 
nom_obj = ['img_ref' num2str(i) '.jpg']; 
img_ref = imread(nom_obj); 
img_ref_gray = rgb2gray(img_ref); 
  
  
% Detecta i extreu característiques MSER imatge referència (i) 
pts_ref = detectMSERFeatures(img_ref_gray); 
[feat_ref, ref_vpts_ref] = extractFeatures(img_ref_gray, pts_ref); 
 
% figure;  
% imshow(img_ref_gray); title('CARACTERISTIQUES MSER REFERENCIA'); hold on; 
% plot(ref_vpts_ref.selectStrongest(20)); 
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FUNCIÓ metodHarris 

% Detecta i extreu característiques HARRIS imatge capturada i les compara 
amb imatges de referència 
% Analitza amb MSAC (variació RANSAC) el número de línies vàlides i les 
mostra 
  
function [valid_lines] = metodHarris (img_gray, val_feat, val_pts, img_ref, 
img) 
  
% Detecta i extreu punts caracterÌstics imatge capturada 
pts = detectHarrisFeatures(img_gray, 'FilterSize', 3); 
[feat, ref_vpts] = extractFeatures(img_gray, pts); 
  
% Compara punts característics imatge capturada i imatge de referència 
indexPairs_HARRIS = matchFeatures(feat,val_feat); 
matchedPoints1_HARRIS = pts(indexPairs_HARRIS(:,1)); 
matchedPoints2_HARRIS = val_pts(indexPairs_HARRIS(:,2)); 
  
% Si troba més de dos punts en com˙ analitza amb M-estimator Sample 
consensus (MSAC): troba la matriu de transformació i fa coincidir el major 
número de parells de punts entre les imatges  
valid_lines = 0; 
if matchedPoints1_HARRIS.Count > 2 || matchedPoints2_HARRIS.Count > 2 
    % Anàlisis RANSAC estimateGeometricTransform 

[tform, inlier_pts, inlier_pts_ref, estat_surf] = 
estimateGeometricTransform(matchedPoints1_HARRIS.Location, 
matchedPoints2_HARRIS.Location, 'similarity', 'MaxDistance', 10, 
'Confidence', 99, 'MaxNumTrials', 2000); 
% "estat_surf" retorna si s'ha produït en error en cas de no trobar 
matriu de transformació 

    estat_surf; 
     

% Conta les línies vàlides que són aquelles que no tenen punts 
d'origen ni destí en com˙ 
% Conta les línies vàlides que són aquelles que no tenen punts 
d'origen ni destí en comú 

     num_lier = size(inlier_pts, 1); 
     num_lier_valid = 1; 
     num_lier_ref_valid = 1; 
  
     if num_lier ~= 0 
        for n = 2:num_lier 

if inlier_pts(n, 1) ~= inlier_pts(n-1, 1) && inlier_pts(n, 2)    
~= inlier_pts(n-1, 2) 

                 num_lier_valid = num_lier_valid + 1; 
             end 

if inlier_pts_ref(n, 1) ~= inlier_pts_ref(n-1, 1) && 
   inlier_pts_ref(n, 2) ~= inlier_pts_ref(n-1, 2)     
   num_lier_ref_valid = num_lier_ref_valid + 1; 

            end 
        end 
    [valid_lines] = min(num_lier_valid, num_lier_ref_valid) + 1; 
     

else 
    valid_lines = 0; 
    end 
end 
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FUNCIÓ metodBrisk 

% Detecta i extreu característiques BRISK imatge capturada i les compara 
amb imatges de referència 
% Analitza amb MSAC (variació RANSAC) el número de línies vàlides i les 
mostra 
           
function [valid_lines] = metodBrisk (img_gray, val_feat, val_pts, img_ref, 
img) 
  
% Detecta i extreu punts característics imatge capturada 
pts = detectBRISKFeatures(img_gray, 'MinContrast', 0.1, 'NumOctaves', 4); 
[feat, ref_vpts] = extractFeatures(img_gray, pts); 
  
% Compara punts característics imatge capturada i imatge de referència 
indexPairs_BRISK = matchFeatures(feat,val_feat); 
matchedPoints1_BRISK = pts(indexPairs_BRISK(:,1)); 
matchedPoints2_BRISK = val_pts(indexPairs_BRISK(:,2)); 
  
% Si troba més de dos punts en comú analitza amb M-estimator Sample 
consensus (MSAC): troba la matriu de transformació i fa coincidir el major 
número de parells de punts entre les imatges  
valid_lines = 0; 
if matchedPoints1_BRISK.Count > 2 || matchedPoints2_BRISK.Count > 2 
    % Anàlisis RANSAC estimateGeometricTransform 

[tform, inlier_pts, inlier_pts_ref, estat_surf] = 
estimateGeometricTransform(matchedPoints1_BRISK.Location, 
matchedPoints2_BRISK.Location, 'similarity', 'MaxDistance', 10, 
'Confidence', 99, 'MaxNumTrials', 2000); 
% "estat_surf" retorna si s'ha produït en error en cas de no trobar 
matriu de transformació 

    estat_surf; 
     

% Conta les línies vàlides que són aquelles que no tenen punts 
d'origen ni destí en comú 

    num_lier = size(inlier_pts, 1); 
    num_lier_valid = 1; 
    num_lier_ref_valid = 1; 
  
    if num_lier ~= 0 
        for n = 2:num_lier 

if inlier_pts(n, 1) ~= inlier_pts(n-1, 1) && inlier_pts(n, 2)    
~= inlier_pts(n-1, 2) 

                 num_lier_valid = num_lier_valid + 1; 
             end 

if inlier_pts_ref(n, 1) ~= inlier_pts_ref(n-1, 1) && 
   inlier_pts_ref(n, 2) ~= inlier_pts_ref(n-1, 2)     
   num_lier_ref_valid = num_lier_ref_valid + 1; 

            end 
        end 
    [valid_lines] = min(num_lier_valid, num_lier_ref_valid) + 1; 
     

else 
    valid_lines = 0; 
    end 
 
end 
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FUNCIÓ metodSurf 

% Detecta i extreu característiques SURF imatge capturada i les compara amb 
imatges de referència 
% Analitza amb MSAC (variació RANSAC) el número de línies vàlides i les 
mostra 
  
function [valid_lines] = metodSurf (img_gray, val_feat, val_pts, img_ref, 
img) 
  
% Detecta i extreu punts característics imatge capturada 
pts = detectSURFFeatures(img_gray,'NumOctaves', 4, 'MetricThreshold', 500); 
[feat, ref_vpts] = extractFeatures(img_gray, pts); 
  
% Compara punts característics imatge capturada i imatge de referència 
indexPairs_SURF = matchFeatures(feat,val_feat,'prenormalized',true); 
matchedPoints1_SURF = pts(indexPairs_SURF(:,1)); 
matchedPoints2_SURF = val_pts(indexPairs_SURF(:,2)); 
  
% Si troba mÈs de dos punts en com˙ analitza amb M-estimator Sample 
consensus (MSAC): troba la matriu de transformació i fa coincidir el major 
número de parells de punts entre les imatges  
valid_lines = 0; 
if matchedPoints1_SURF.Count > 2 || matchedPoints2_SURF.Count > 2 
    % An‡lisis RANSAC estimateGeometricTransform 

[tform, inlier_pts, inlier_pts_ref, estat_surf] = 
estimateGeometricTransform(matchedPoints1_SURF.Location, 
matchedPoints2_SURF.Location, 'similarity', 'MaxDistance', 10, 
'Confidence', 99, 'MaxNumTrials', 2000); 
% "estat_surf" retorna si s'ha produït en error en cas de no trobar 
matriu de transformació 

    estat_surf; 
     

% Conta les línies vàlides que són aquelles que no tenen punts 
d'origen ni destí en com˙ 
% Conta les línies vàlides que són aquelles que no tenen punts 
d'origen ni destí en comú 

     num_lier = size(inlier_pts, 1); 
     num_lier_valid = 1; 
     num_lier_ref_valid = 1; 
  
     if num_lier ~= 0 
        for n = 2:num_lier 

if inlier_pts(n, 1) ~= inlier_pts(n-1, 1) && inlier_pts(n, 2)    
~= inlier_pts(n-1, 2) 

                 num_lier_valid = num_lier_valid + 1; 
             end 

if inlier_pts_ref(n, 1) ~= inlier_pts_ref(n-1, 1) && 
   inlier_pts_ref(n, 2) ~= inlier_pts_ref(n-1, 2)     
   num_lier_ref_valid = num_lier_ref_valid + 1; 

            end 
        end 
    [valid_lines] = min(num_lier_valid, num_lier_ref_valid) + 1; 
     

else 
    valid_lines = 0; 
    end 
end 
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FUNCIÓ metodMser 

% Detecta i extreu característiques MSER imatge capturada i les compara amb 
imatges de referència 
% Analitza amb MSAC (variació RANSAC) el número de línies vàlides i les 
mostra 
  
function [valid_lines] = metodMser (img_gray, val_feat, val_pts, img_ref, 
img) 
  
% Detecta i extreu punts característics imatge capturada 
pts = detectMSERFeatures(img_gray); 
[feat, ref_vpts] = extractFeatures(img_gray, pts); 
  
% Compara punts característics imatge capturada i imatge de referència 
indexPairs_MSER = matchFeatures(feat,val_feat,'prenormalized',true); 
matchedPoints1_MSER = pts(indexPairs_MSER(:,1)); 
matchedPoints2_MSER = val_pts(indexPairs_MSER(:,2)); 
  
% Si troba més de dos punts en com˙ analitza amb M-estimator Sample 
consensus (MSAC): troba la matriu de transformació i fa coincidir el major 
número de parells de punts entre les imatges  
valid_lines = 0; 
if matchedPoints1_MSER.Count > 2 || matchedPoints2_MSER.Count > 2 
    % Anàlisis RANSAC estimateGeometricTransform 

[tform, inlier_pts, inlier_pts_ref, estat_surf] = 
estimateGeometricTransform(matchedPoints1_MSER.Location, 
matchedPoints2_MSER.Location, 'affine'); 
% "estat_surf" retorna si s'ha produït en error en cas de no trobar 
matriu de transformació 

    estat_surf; 
     

% Conta les línies vàlides que són aquelles que no tenen punts 
d'origen ni destí en com˙ 
% Conta les línies vàlides que són aquelles que no tenen punts 
d'origen ni destí en comú 

     num_lier = size(inlier_pts, 1); 
     num_lier_valid = 1; 
     num_lier_ref_valid = 1; 
  
     if num_lier ~= 0 
        for n = 2:num_lier 

if inlier_pts(n, 1) ~= inlier_pts(n-1, 1) && inlier_pts(n, 2)    
~= inlier_pts(n-1, 2) 

                 num_lier_valid = num_lier_valid + 1; 
             end 

if inlier_pts_ref(n, 1) ~= inlier_pts_ref(n-1, 1) && 
   inlier_pts_ref(n, 2) ~= inlier_pts_ref(n-1, 2)     
   num_lier_ref_valid = num_lier_ref_valid + 1; 

            end 
        end 
    [valid_lines] = min(num_lier_valid, num_lier_ref_valid) + 1; 
     

else 
    valid_lines = 0; 
     

end 
end 




