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'"SISTEMA PARA VISUALIZAR, GEOLOCALIZAR E EFETUAR 

MEDIÇÕES COM BASE EM IMAGENS OBLÍQUAS CAPTADAS E 

MÉTODOS DE FAZER MEDIÇÕES DE UMA IMAGEM OBLÍQUA 

EXIBIDA'' 

5 Referência a Pedidos Correlato 

O presente pedido reivindica o benefício do pedido de patente 

provisó1io US SN 60/425 275 depositado em 8 de novembro de 2002. 

Campo Técnico 

A presente ínvençào refere-se a fotogrametria. Mais 

lO especificamente, a presente invenção trata de um processo e aparelho para 

captar imagens oblíquas e para medir os objetos e distâncias entre os objetos 

ne]as representados. 

Fundamentos 

A fotogrametria é a ciência de realizar medições de e entre 

l5 objetos representados dentro de fotografias. cspecia]mente fotografias aéreas. 

Genericamente, a fotogrametria envolve a tomada de imagens de 

características terrestres e derivar dados a partir das imagens, tais como, por 

exemplo indicando distâncias recíprocas entre e dimensões de objetos dentro 

das í magens. A fotogrametria também pode envolver acoplar as fotografias 

20 com outros dados, tais como dados representativos de latitude e longitude. 

Efetivamente, a imagem é superposta e amoldada a um sistema de 

coordenadas especiais específico. 

A fotogrametria convencional envolve a captaçào e/ou a 

aquisição de imagens ortogonais. O dispositivo de captação de imagem, tal 

25 como uma câmera ou scnsor é para captação de i magcns ortogonais. O 

dísposítlvo de captaçào de imagem, tal como uma câmera ou sensor, é 

conduzido por um veiculo ou plataforma, tal como uma aeronave ou satélite, e 

é projetado em um ponto nadir que está diretamente abaixo e;ou verticahnente 

abaixo daquela plataforma. O ponto ou pixel na imagem que corresponde ao 
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ponto nadir é o único ponto/pixel que é efetivamente ortogonal ao dispositivo 

de captação de imagens. Todos os outros pontos ou pixéis na imagem estão 

efetivamente oblíquos em relação ao dispositivo de captação de imagem. A 

medida que os pontos ou pixéis tomam-se crescentemente distantes do ponto 

5 nadir eles se tomam crescentemente oblíquos em relação ao dispositivo de 

captação de imagem e a distância de amostragem do solo (isto é, a área de 

superfície correspondente a ou coberta por cada pixel) também aumenta. A 

dita obliqüidade em uma imagem ortogonal causa as características na 

imagem a serem deformadas, especialmente imagens relativamente distantes 

1 O do ponto nadir. 

A distorção em causa é removida, ou compensada, pelo 

processo de orto-retificação que, essencialmente, remove a obliqüidade da 

imagem ortogonal pelo ajuste ou torção de cada pixel de uma imagem 

ortogonal sobre uma grade ortométrica ou sistema de coordenadas. O 

15 processo de orto-retificação cria uma imagem em que todos os pixéis tem a 

mesma distância de amostra do solo e são orientados para o norte. Assim, 

qualquer ponto sobre uma imagem orto-retificada pode ser localizado usando 

um sistema de coordenadas X,Y e, contanto que a escala de imagem seja 

conhecida, o comprimento e largura de características terrestres assim como a 

20 distância recíproca entre aquelas características pode ser calculada. 

Embora o processo de orto-retificação compense até certo 

ponto as distorções oblíquas em uma imagem ortogonal, introduz outras 

distorções e/ou inexatidões em uma imagem ortogonal orto-retificada. 

Objetos representados em imagens ortogonais orto-retificadas podem se 

25 mostrar difíceis de reconhecer ou identificar uma vez que a maioria dos 

observadores não está acostumada a visualizar objetos, particularmente 

características terrestres, a partir de cima. A um observador não treinado uma 

imagem orto-retificada tem um número de distorções. Estradas que são 

efetivamente retas parecem curvadas e edifícios podem parecer se inclinar. 
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Outrossim, as imagens orto-retificadas não contem substancialmente qualquer 

informação quanto à altura de características terrestres. A interpretação e a 

análise de imagens ortogonais e/ou orto-retificadas é tipicamente realizada 

por analistas altamente treinados que passaram por anos de treinamento e 

5 experiência especializada de forma a identificar objetos e características 

terrestres em tais imagens. 

Assim, embora Imagens ortogonais e orto-retificadas seJam 

úteis na fotogrametria, carecem de informações quanto à altura de 

características nelas representadas e exigem analistas altamente treinados para 

1 O interpretar detalhes a partir do que as imagens representam. 

Imagens oblíquas são imagens que são captadas com o 

dispositivo de captação de imagem dirigido ou apontado genericamente para o 

lado e para baixo da plataforma que conduz o dispositivo de captação de 

imagem. Imagens oblíquas, distintamente das imagens ortogonais, exibem os 

15 lados de características terrestres, tais como casas, edifícios e/ou montanhas, 

assim como os seus topos. Assim, a visualização de uma imagem oblíqua é 

mais natural e intuitiva que a visualização de uma imagem ortogonal ou orto

retificada, e até observadores casuais são capazes de reconhecer e interpretar 

características terrestres e outros objetos representados em imagens oblíquas. 

20 Cada pixel no primeiro plano de uma imagem oblíqua corresponde a uma área 

relativamente pequena da superfície ou objeto (isto e, cada pixel de primeiro 

plano tem uma distância de amostra do solo relativamente pequena) ao passo 

que cada pixel no fundo corresponde a uma área relativamente grande da 

superfície ou objeto representado (isto é, cada pixel de fundo tem uma 

25 distância de amostra de solo relativamente grande). ao passo que cada pixel 

no fundo corresponde a uma área relativamente grande da superfície ou objeto 

representado (isto é, cada pixel de fundo tem uma distância de amostra do 

solo relativamente grande). As imagens obliquas captam uma área ou visão 

genericamente trapezoidal da superfície ou objeto em questão, com o primeiro 
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plano do trapezóide tendo uma distância de amostra do so]o substanciuhnente 

menor (isto é, uma maior detlníção) do que o fundo do trapezóíde. 

Imagens ob1iquas são consideradas ser de pouco ou nenhum 

uso na fotogrametria. A abordagem convencional de forçar os pixéis de 

5 primeiro plano e de fundo variadamente dimensionados de uma imagem 

obHqua a assumirem uma dimensão uniforme para desse modo a aplicar a 

imagem sobre um sistema de coordenadas distorce dramat.icamente a imagem 

obJ íqua e desse modo torna a identificação de objetos c a tomada de medições 

de objetos ne]a representados uma tarefa laboriosa e inexata. A con·eçào para 

lO deslocamento de terreno dentro de uma imagem oblfqua utilizando um 

modelo de elevação distorce adicionalmente as imagens desse modo 

aumentando a dificuldades com a qua] medições podem ser tomadas e 

reduzindo a precisão de quaisquer ditas medições. 

Assim, embora imagens oblíquas sejam consideradas como de 

15 pouco ou nenhum uso na fotogramctria, das são facilmente interpretadas c 

contém informações quanto à altura de características nelas representadas. 

Por conseguinte, faz-se necessário na técnica um processo e 

aparelho para fotogrumetriu que hubi]ite geolocalização e medições exatas 

dentro de imagens obliquas. 

20 Outrossim, fazem-se necessários na técnica um processo e 

aparelho para fotogrametria que habilite a medição de alturas e ahuras 

relativas de objetos dentro de uma imagem. 

Além disso, fazem-se necessários na técnica um processo e 

aparelho para fot.ogrametria que utilize imagens intuitivas e naturais. 

25 Sumiírio da Invenção 

A presente invenção apresenta um processo e apare]ho para 

captar; exibir, e realizar medições de objetos e das distâncias entre objetos 

representados dentro de imagens ob] iquas. 

A presente invenção compreende, em uma modalídade da 
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mesma, um sistema computadorizado pura exibir, geolocalizar e realizar 

medições de imagens oblíquas capturadas. O sistema inclui um arquivo de 

dados acessível pelo sistema de computador. O arquivo de dados inclui uma 

pluralidade de arquivos de imagem correspondentes a uma pluralidade de 

5 imagens oblíquas captadas, e dados posicionais correspondentes às imagens. 

Software de exíbíção e aná1íse de imagens é executado peJo sistema para 

leitura do arquivo de dados e exibir pelo menos uma parte das imagens 

obHquas captadas. O software rccuperu os dados posicionais para um ou mais 

pontos selecionados pelo usuário sobre u imagem exibida. e calcula uma 

lO distância de separação entre quaisquer dois ou mais pontos selecionados. O 

nílculo da distância de separação é seJecionável. peJo usmírio para determinar 

vários parâmetros indusive a distância Jinear entre. área abrangida dentro. 

elevação relativa e diferença de altura entre pontos selecionados. 

Descrição Sucinta dos Desenhos 

l5 Os acima mencionados c demais aspectos característicos c 

vantagens da presente invenção, e a maneira de atingi-las, se evidenciará e 

será mais completamente entendida pela consulta à descrição que se segue de 

uma modalidade de realização da invenção quando examinadu em conjunção 

com os desenhos apensos, em que: 

20 A fig. l ilustra uma modalidade de uma plataforma ou veículo 

25 

portador de um sistema de cuptação de imagem da presente invenção, e 

mostra í magens ortogonais e obHquas típicas desse modo tomadas. 

A fig. 2 é uma vista esq uemátíca do sistema de captação de 

imagem da fig. l ~ 

A fig. 3 é um diagrama em blocos do sistema de computador 

de captação de imagens da t1g. 2~ 

A fig+ 4 é uma representação de um arquivo de dados de saída 

típico do sistema de captação de imagem da fig. l ~ 

A fig. 5 é um diagrama em blocos de uma modalidade de um 
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sistema de computudor de exibição e medição de imagem da presente 

invenção para exibir e reaJízar medições de e entre objetos representados nas 

imagens captadas pelo sistema de captação de imagem da fig. 1 ~ 

A fig. 6 representa umu imugem típicu exibida no sistema du 

5 tlg. 5, e ilustra uma modaJidade do processo da presente invenção para a 

medição de e entre objetos representados em uma imagem dessa natureza~ 

As figs. 7 e 8 ilustram uma modalidade de um processo para 

captar imagens ob1íquas da presente invenção~ 

As figs. 9 e 1 O ilustram uma segunda modalidade de um 

lO processo para captar imagens oblíquas da presente invenção. 

Caracteres de referência correspondentes indicam partes 

correspondente através da totaJídade das várias vistas. As exemplificações 

aqui expostas ilustram uma modaJidade preferencial da Invenção, em uma 

forma, e tais exemplificações não devem ser interpretadas como limitando de 

l5 maneira alguma o ámbito da invenção. 

Descrição das Modalidades Preferenciais 

Reportando-se a seguir aos desenhos, e particularmente à fig. 

1, uma modalidade de um aparelho para captar e geolocalizar imugens 

ob] fquas da presente invenção é mostrada. O aparelho ] O inclui uma 

20 plataforma ou veículo 20 portador do sistema de captação de 1magem e 

geolocalização 30. 

A plataforma 20, tal como, por exemplo, uma aeronave, 

plataforma espacial, foguete, satélite. ou qualquer outro veiculo apropriado, 

conduz o sistema de captação de imagem 30 sobre uma área predefinida de e 

25 a uma ou mais altitudes predetenninadas acima de uma superfície 31, tal 

como, por exemplo, a superfície da Terra ou de qualquer outra superfície de 

interesse. Como tal. a plataforma 20 é suscet.ível de movimento ou vôo 

contro]ado, quer tripulado quer não tripulado, ao ]ongo de uma trajetúlia de 

vôo ou curso pré-definido através de, por exemplo, a atmosfera terrestre ou 
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espaço exterior. A plataforma de captação de imagens 20 inclui um sistema 

para gerar e regular energia (não mostrado) que compreende, por exemplo, 

um ou mais geradores, células de combustível, painéis solares, e/ou baterias, 

para fornecer energia ao sistema de captação de imagens 30. 

5 O sistema de captação de imagem e de geolocalização 30, 

como mostrado melhor na fig. 2, inclui dispositivos de captação de imagem 

32a e 32b, um receptor de sistema de posicionamento global (GPS) 34, uma 

unidade de navegação inercial (INU) 36, relógio 38, giroscópio 40, bússola 42 

e altímetro 44, cada um dos quais está interligado com o sistema de 

10 computador de captação de imagem 46. 

Os dispositivos de captação de imagem 32a e 32b, tais como, 

por exemplo, câmeras convencionais, câmeras digitais, sensores digitais, 

dispositivos de carga emparelhada (CCD), ou outros dispositivos de captação 

de imagem, são suscetíveis de captar imagens fotograficamente ou 

15 eletronicamente. Os dispositivos de captação de imagem 32a e 32b possuem 

características conhecidas ou determináveis inclusive distância focal, 

dimensão de sensor e relação de aspecto, radial e outros termos de distorção, 

desvio de ponto principal, passo de pixel, e alinhamento. Os dispositivos de 

captação de imagem 32a e 32b adquirem imagens e emitem sinais de dados de 

20 imagem (IDS) 48a e 48b, respectivamente, correspondentes a Imagens 

específica ou fotografias tiradas e que são armazenadas no sistema de 

computador de captação de imagem 46, conforme será mais especificamente 

descrito mais adiante. 

Como mostrado melhor na fig. 1, os dispositivos de captação 

25 de imagem 32a e 32b possuem respectivos eixos geométricos centrais A1 e 

A2, e são montados na plataforma 20 de tal maneira que os eixos geométricos 

centrais A1 e A2 e estão cada um a um ângulo de declinação e em relação a 

um plano horizontal P. O ângulo de declinação e é virtualmente qualquer 

ângulo oblíquo, porém de preferência de aproximadamente 20° (vinte graus) a 
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aproximadamente 60° (sessenta graus) e preferencialmente de 

aproximadamente 40° (quarenta graus) a aproximadamente 50° ( cinquenta 

graus). 

O receptor GPS 34 recebe smms 52 do sistema de 

5 posicionamento global que são transmitidos por um ou mais satélites 54 do 

sistema de posicionamento global. Os sinais GPS 41, de maneira conhecida, 

habilitam a exata localização da plataforma 20 em relação à superfície 31 ser 

determinada. O receptor GPS 34 decodifica os sinais GPS 52 e emite 

sinais/dados de localização 56, que são dependentes pelo menos em parte dos 

10 sinais GPS 52 e que são indicativos da localização precisa da plataforma 20 

em relação à superfície 31. Os sinais/dados de localização 56 correspondentes 

a cada imagem captada pelos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b 

são recebidos e armazenados pelo sistema de computador de captação de 

imagem40. 

15 INU 36 é uma unidade de navegação inercial convencional que 

está acoplada com e detecta variações na velocidade, inclusive velocidade de 

translação e rotação, dos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b e/ou 

plataforma 20. A unidade INU 30 emite sinais/dados de velocidade 58 

indicativos das ditas velocidades e/ou de variações nos mesmos para o 

20 sistema de computador de captação de imagem 58 correspondentes à cada 

imagem captada pelos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b são 

recebidos e armazenados pelo sistema de computador de captação de imagem 

46. 

O relógio 38 mantém uma medição de tempo exata (tempo de 

25 validade) que é usado para sincronizar eventos dentro do sistema de captação 

de imagem e geolocalização 30. O relógio 38 fornece dados de tempo/sinal de 

relógio62 que é indicativo da hora exata que uma imagem é captada pelos 

dispositivos de captação de imagem 32a e 32b. Os dados de tempo 62 também 

são fornecidos a e armazenados pelo sistema de computador de captação de 
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imagem 46. Alternativamente, o relógio 38 é integrado com o sistema de 

computador de captação de imagem 46, tal como, por exemplo, um programa 

de software de relógio. 

O giroscópio 40 é um giroscópio convencional conforme 

5 comumente encontrado em aeronaves e/ou dentro de sistemas de navegação 

comerciais para aeronaves. O giroscópio 40 fornece sinais inclusive sinal de 

passo 64, sinal de balanço 60 e sinal de guinada 68, que são respectivamente 

indicativos de passo, balanço e guinada da plataforma 20. O sinal de passo 64, 

o sinal de balanço 66 e o sinal de guinada 68 correspondente a cada imagem 

10 captada pelos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b são recebidos e 

armazenados pelo sistema de computador de captação de imagem 46. 

A bússola 42, tal como, por exemplo, uma bússola eletrônica 

convencional, indica o rumo da plataforma 20. A bússola 42 emite 

sinais/dados de rumo (proa) que são indicativos do rumo da plataforma 20. O 

15 sistema de computador de captação de imagem 46 recebe e armazena os 

sinais/dados de rumo 72 que correspondem à cada imagem captada pelos 

dispositivos de captação de imagem 32a e 32b. 

O altímetro 44 indica a altitude de plataforma 20. O altímetro 

44 emite os sinais/dados de altitude 74, e o sistema de computador de 

20 captação de imagem 46 recebe e armazena o sinal/dados de altitude 74 que 

correspondem a cada imagem captada pelos dispositivos de captação de 

imagem 32a e 32b. 

Como mostrado melhor na fig. 3, o sistema de computador de 

captação de imagem 46, tal como, por exemplo, por exemplo um computador 

25 pessoallaptop convencional, inclui a memória 82, dispositivos de entrada 84a 

e 84b, dispositivo de vídeo 86, e portas de entrada/saída (110) 88. O sistema 

de computador de captação de imagem 46 executa software de aquisição de 

imagem e dados 90, que é armazenado na memória 82. A memória 82 

também armazena dados usados e/o calculados pelo sistema de computador 
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de captação de imagem 46 durante a sua operação, e inclui, por exemplo, 

memória de leitura não-volátil, memória de acesso aleatório, memória de 

disco rígido, cartões de memória amovíveis e/ou outros dispositivos e/ou 

mídia de armazenamento de memória apropriados. Os dispositivos de entrada 

5 84a e 84b, tal como, por exemplo, um mouse, teclado, joystick, ou outros 

ditos dispositivos de entrada, habilitam a entrada de dados e interação de um 

usuário com software sendo executado pelo sistema de computador de 

captação de imagem 46. O dispositivo de vídeo 86, tal como, por exemplo, 

vídeo de cristal líquido ou tubo de raios catódicos, exibe informações para o 

10 usuário do sistema de computador de captação de imagem 46. As portas 110 

88, tal como, por exemplo, portas de entrada e saída de dados serial e 

paralelo, habilitam a entrada e/ou saída de dados para e do sistema de 

computador de captação de imagem 46. 

Cada um dos sinais de dados acima descritos é conectado com 

15 um sistema de computador de captação de imagem 46. Mais especificamente, 

sinais de dados de imagem 48, sinais de localização 50, sinais de velocidade 

58, sinal de dados de tempo 62, sinais de passo, balanço e guinada 64, 66 e 

68, respectivamente, sinal de rumo (proa) 72 e sinal de altitude 74 são 

recebidos através das portas 110 88 por e armazenados dentro da memória 82 

20 do sistema de computador de captação de imagem 46. 

Em uso, o sistema de computador de captação de imagem 46 

executa software de aquisição de imagem e dados 90 que, em geral, controla a 

leitura, manipulação, e armazenamento dos sinais de dados acima descritos. 

Mais especificamente, o software de aquisição de imagem e dados 90 efetua a 

25 leitura dos sinais de dados de imagem 48a e 48b e os armazena dentro da 

memória 82. Cada um dos sinais de localização 56, sinais de velocidade 58, 

sinais de dados de tempo 62, sinais de passo, balanço e guinada 64, 66 e 68, 

respectivamente, sinal de proa 72 e sinal de altitude 74 que representam as 

condições existentes no instante em que uma imagem é adquirida ou captada 
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pelos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b e que correspondem aos 

sinais de dados de imagem específicos 48a e 48b representando as imagens 

captadas são recebidos pelo sistema de computador de captação de imagem 

46 através das portas 110 88. O sistema de computador de captação de 

5 imagem 46 executando software de aquisição de imagem e dados 90 emite o 

sinal de captação de imagem 92 para os dispositivos de captação de imagem 

32a e 32b para desse modo causar aqueles dispositivos a adquirir ou captar 

uma Imagem em localizações predeterminadas e/ou a intervalos 

predeterminados que são dependentes pelo menos em parte da velocidade da 

10 plataforma 20. 

O software de aquisição de imagem e dados 90 decodifica 

quando necessário e armazena os sinais acima mencionados dentro da 

memória 82, e associa os sinais de dados com os correspondentes sinais de 

imagem48a e 48b. Assim, a altitude, orientação em termos de passo, balanço 

15 e guinada, e a localização dos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b 

em relação à superfície 31, isto é, longitude e latitude, para cada imagem 

captada pelos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b são conhecidas. 

A plataforma 20 é pilotada ou de outro modo guiada através de 

um trajeto de captação de imagem que passa sobre uma área específica de 

20 superfície 31, tal como, por exemplo uma área pré-definida da superfície da 

terra ou de outro planeta. De preferência, o trajeto de captação de imagem da 

plataforma 20 está em ângulos retos com pelo menos um dos limites da área 

de interesse. 

O numero de vezes que a plataforma 20 e/ou os dispositivos de 

25 captação de imagem 32a, 32b passam sobre a área de interesse está 

subordinado pelo menos em parte à dimensão da área e ao grau de detalhe 

desejado nas imagens captadas. Os detalhes específicos do trajeto de captação 

de imagem da plataforma 20 são descritos mais especificamente mais adiante. 

Quando a plataforma 20 passa sobre a área de interesse um 
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número de imagens oblíquas são captadas pelos dispositivos de captação de 

imagem 32a e 32b. Conforme será entendido por aqueles versados na técnica, 

as imagens são captadas ou adquiridas pelos dispositivos de captação de 

imagem 32a e 32b a intervalos de captação de imagem predeterminados. que 

5 são dependentes pelo menos em parte da velocidade da plataforma 20. 

Os sinais de dados de imagem 48a e 48b correspondentes à 

cada imagem adquirida são recebidos por e armazenados no interior da 

memória 82 do sistema de computador de captação de imagem 46 através das 

portas 110 88. De modo similar, os sinais de dados (isto é, sinais de dados de 

10 imagem 48, sinais de localização 56, sinais de velocidade 58, sinal de dados 

de tempo 62, sinais de passo, balanço e guinada 64, 66 e 68, respectivamente, 

sinal de proa 72 e sinal de altitude 7 4) correspondentes a cada imagem 

captada são recebidos e armazenados dentro da memória 82 do sistema de 

computador de captação de imagem 46 através das portas 110 88. Assim, a 

15 localização do dispositivo de captação de imagem 32a e 32b em relação à 

superfície 32 no momento exato que cada imagem é captada é gravado no 

interior da memória 82 e associado com a correspondente imagem captada. 

Como mostrado melhor na fig. 1, a localização de dispositivos 

de captação de imagem 32a e 32b em relação à terra corresponde ao ponto 

20 nadir N de imagem ortogonal 102. Assim, a geolocalização exata do ponto 

nadir N de imagem ortogonal 102 é indicada pelos sinais de localização 56, 

sinais de velocidade 58, sinal de dados de tempo 62, sinais de passo, balanço 

e guinada 64, 66 e 68, respectivamente, sinal de proa 72 e sinal de altitude 74. 

Uma vez que o ponto nadir N de imagem ortogonal 102 seja conhecido, a 

25 geolocalização de qualquer outro pixel ou ponto dentro da imagem 102 é 

determinável de maneira conhecida. 

Quando os dispositivos de captação de imagem 32a e 32b 

estão captando imagens obliquas, tais como as imagens oblíquas 1 04a e 1 04b 

(fig. 1), a localização dos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b em 
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relação à superfície 31 é igual mente indicada pelos sinais de localização 56, 

sinais de velocidade48, sinal de dados de tempo 62, sinais de passo, balanço e 

guinada 64, 66 e 68, respectivamente, sinal de proa 72, sinal de altitude 74 e o 

ângulo de declinação e conhecido dos eixos geométricos primários AI e A2 

5 dos dispositivos de captação de imagem 32a e 32b, respectivamente. 

Deve ser particularmente observado aqui que um processo de 

calibração habilita o software de aquisição de imagem e dados 90 a incorporar 

fatores de correção e/ou corrigir por qualquer erro inerente em ou devido ao 

dispositivo de captação de imagem 32, tal como, por exemplo, erro devido à 

10 distância focal calibrada, dimensão de sensor, distorção radial, desvio de 

ponto principal, e alinhamento. 

O software de aquisição de imagem e dados 90 cna e 

armazena na memória 82 um ou mais arquivos de dados e de imagem de saída 

120. Mais particularmente, software de aquisição de imagem e dados 90 

15 converte sinais de dados de imagem 48a, 48b e os sinais de dados de 

orientação (isto é, sinais de dados de imagem 48, sinais de localização 56, 

sinais de velocidade 58, sinal de dados de tempo 62, sinais de passo, balanço 

e guinada 64, 66 e 68, respectivamente, sinal de proa 72 e sinal de altitude 74) 

em arquivos de imagem e de dados legível por computador 120. Como 

20 melhor mostrado na fig. 4, o arquivo de imagem e dados de saída 120 contém 

uma pluralidade de arquivos de imagem captadas h, h, ... , ln correspondentes a 

imagens oblíquas captadas, e aos dados posicionais CpDJ, Cpm, ... Cpvn 

correspondentes. 

Os arquivos de imagem h, h, ... , ln do arquivo de imagem e 

25 dados 120 são armazenados em virtualmente qualquer formato de arquivo 

gráfico ou de imagem legível por computador, tal como, por exemplo, 

formatos de arquivo JPEG, TIFF, GIF,BMP ou PDF, e são objeto de remissão 

aos dados posicionais CpDJ, Cpm, ... , CcPn que são também armazenados como 

dados legíveis por computador. Alternativamente, dados posicionais CpDJ, 
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Cpm, ... , CPvn são embutidos dentro dos correspondentes arquivos de imagem 

h, h, ... , In de maneira conhecida. Os arquivos de dados de imagem 120 são 

então processados, quer por software de aquisição de imagem de dados 90 

quer por pós-processamento, para corrigir por erros, tal como por exemplo, 

5 erros devido à desvios da trajetória de vôo e outros erros conhecidos daqueles 

versados na técnica. Em conseqüência, os arquivos de dados de imagem 120 

estão prontos para uso para exibir e realizar medições de e entre os objetos 

ilustrados dentro das imagens captadas, inclusive medições das alturas dos 

objetos em questão. 

10 Reportando-se a seguir à fig. 5, o sistema de computador de 

exibição de imagem e medição 130, tal como, por exemplo, um computador 

pessoal convencional ou um terminal de computador móvel em um carro de 

radiopatrulha, inclui memória 132, dispositivos de entrada 134a e 134b, 

dispositivo de vídeo 136 e conexão de rede 138. O sistema de computador de 

15 captação de imagem 130 executa software de vídeo e análise de imagem 140, 

que é armazenado na memória 132. A memória 132 inclui, por exemplo 

memória de leitura não-volátil, memória de acesso aleatório, memória de 

disco rígido, cartões de memória amovíveis e/ou outros dispositivos e/ou 

mídia de armazenamento de memória apropriados. Os dispositivos de entrada 

20 134a, 134b. tais como por exemplo, um mouse, teclado, joystick ou outro 

dispositivo de entrada dessa natureza, habilita a entrada e interação de um 

usuário com o software de exibição de imagem e análise 140 sendo executado 

pelo sistema de computador de exibição de imagem e medição 130. O 

dispositivo de vídeo 136, tal como por exemplo, um vídeo a cristal líquido ou 

25 tubo de raios catódicos, apresenta informações ao usuário do sistema de 

computador de exibição de imagem e medição 130. A conexão de rede 138 

conecta o sistema de computador de exibição de imagem e medição 130 com 

uma rede (não mostrada) tal como, por exemplo, uma rede de área local, a 

Internet e/ou a World Wide Web. 
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Em uso, e reportando-se a seguir à fig. 6, o sistema de 

computador de exibição de imagem e medição 130 executa software de 

exibição de imagem e medição 140 acessa um ou mais arquivos de saída de 

imagem e dados 120 que foram lidos na memória 132, tal como, por exemplo, 

5 através de conexão de rede 138, uma unidade de disquete, cartão de memória 

amovível ou outros meios apropriados. Uma ou mais das imagens captadas h, 

h .... , ln dos arquivos de saída de imagem e dados 120 é a seguir exibida como 

imagem oblíqua de vídeo 142 sob o controle de software de imagem de vídeo 

e análise 140. Aproximadamente ao mesmo tempo, uma ou mais partes de 

10 dados CpDJ, Cpm, ... , CPvn, correspondentes à imagem oblíqua exibida 142 são 

lidos em uma parte facilmente acessível de memória 132. 

Deve ser particularmente observado que a imagem oblíqua 

exibida 142 é exibida conforme captada, isto é, a imagem exibida 142 não 

distorcida ou ajustada a qualquer sistema de coordenadas nem a imagem 

15 exibida 142 orto-retificada. De preferência a efetuar um distorcer da imagem 

exibida 142 para um sistema de coordenadas de maneira a habilitar a medição 

de objetos nela representados, o software de exibição e análise de imagem 

140, genericamente, determina a geolocalização de pixéis selecionados 

somente quando necessário, ou de forma instantânea, reportando-se às partes 

20 de dados CpDJ, Cpm, ... , CPvn de arquivos de saída de imagem e dados 120 e 

calcular a posição e/ou geolocalização daqueles pixéis selecionados utilizando 

uma ou mais equações de projeção conforme descrito mais especificamente 

mais adiante. 

Genericamente, um usuário do sistema de computador de 

25 exibição e medição 130 realiza medições de e entre objetos representados na 

imagem oblíqua exibida 142 selecionando uma de várias modalidades de 

medição disponíveis previstas dentro do software de exibição de imagem e 

medição 140. O usuário seleciona a modalidade de medição desejada 

acessando por exemplo, uma série de menus suspensos ou barras de 
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ferramenta M1 ou através de comandos de teclado. As modalidades de 

medição apresentadas pelo software de exibição de imagem e análise 140 

incluem, por exemplo, uma modalidade de distância que habilita a medição da 

distância entre dois ou mais pontos selecionados, uma modalidade de área que 

5 habilita a medição da área abrangida por vários pontos selecionados e 

interligados, uma modalidade de altura que habilita a medição da altura entre 

dois ou mais pontos selecionados, e uma modalidade de elevação que habilita 

a medição da variação em elevação de um ponto selecionado em relação a um 

ou mais outros pontos selecionados. 

10 Após selecionar a modalidade de medição desejada, o usuário 

do software de exibição de imagem e análise 140 seleciona com um dos 

dispositivos de entrada 134a, 134b um ponto inicial ou pixel inicial 152 e um 

ponto ou pixel final154 sobre a imagem exibida 142, e o software de exibição 

e análise de imagem 140 automaticamente calcula e exibe a quantidade 

15 buscada, tal como, por exemplo, a distância entre o pixel inicial152 e o pixel 

terminal I 54, 

Quando o usuário seleciona o ponto/pixel inicial 152, a 

geolocalização do ponto correspondente ao mesmo sobre a superfície 31 é 

calculada pelo software de exibição e análise de imagem 140 que executa uma 

20 ou mais equações de projeção usando as partes de dados CpDJ, Cpm, ... , CPvn 

dos arquivos de saída de imagem e dados 120 que correspondem à imagem 

específica sendo exibida. A longitude e a latitude do ponto sobre a superfície 

31 correspondente ao pixel 152 são então exibidas pelo software de exibição e 

análise de imagem 140 sobre o vídeo 136, tal como, por exemplo, superpondo 

25 a longitude e latitude sobre a imagem exibida 142 adjacente ao ponto/pixel 

selecionado ou na janela saltadora alhures sobre o vídeo 136. O mesmo 

processo é repetido pelo usuário para a seleção do pixel/ponto terminal154, e 

pelo software de exibição e analise de imagem 140 para a recuperação e 

exibição das informações de longitude e latitude. 
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O cálculo da distância entre os pontos/pixéis inicial e final 

152, 154, respectivamente, é realizado determinando a geolocalização de cada 

pixel selecionado 152, 154 instantâneo. As partes de dados CpDJ, Cpm, ... , CPDn 

do arquivo de saída de imagem e dados 120 correspondentes à imagem 

5 exibida são recuperados, e a geolocalização do ponto sobre a superfície 31 

correspondente a cada pixel selecionado é determinada. A diferença entre as 

geolocalizações correspondentes aos pixéis selecionados determina a 

distância entre os pixéis. 

Como um exemplo de como a geolocalização de um ponto ou 

10 pixel dado dentro da imagem oblíqua exibida 142 é determinada, será 

presumido que a imagem exibida 142 corresponde à imagem ortogonal104a 

(fig. 1 ). O usuário do software de exibição e análise de imagem 140 seleciona 

o pixel152 que, para simplificar, corresponde ao centro C (fig. 1) da imagem 

oblíqua 104a. Como mostrado na fig. 1, a linha 106 se estende ao longo do 

15 plano horizontal G a partir de um ponto 108 sobre o mesmo que é está 

diretamente abaixo do dispositivo de captação de imagem 32a para o centro C 

da borda próxima 108 de imagem oblíqua 104a. Uma extensão de eixo 

geométrico primário A1 cruza o centro C. O ângulo 0 é o ângulo formado 

entre a linha 106 a extensão do eixo geométrico primário A1. Assim, um 

20 triângulo (não designado) é formado tendo vértices no dispositivo de captação 

de imagem 32a, ponto 108 e centro cl e tendo lados 106, a extensão de eixo 

geométrico primário A1 e linha vertical (tracejada) 110 entre o ponto 108 e o 

dispositivo de captação de imagem 32a. 

O plano terrestre G é um plano terrestre substancialmente 

25 horizontal, plano ou não-inclinado (e que tipicamente terá uma elevação que 

reflete a elevação média do terreno), e por conseguinte o triângulo acima 

descrito inclui um ângulo reto entre o lado/linha 110 e o lado/linha 106. Uma 

vez que o ângulo 0 e a altitude do dispositivo de captação de imagem 32 (isto 

é, o comprimento do lado 110) são conhecidos a hipotenusa (isto é, o 
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comprimento da extensão de eixo geométrico primário A1)e o lado oposto 

remanescente do triângulo retângulo são calculados por simples geometria. 

Outrossim, uma vez que a posição exata do dispositivo de captura de imagem 

32a é conhecida ao tempo que a imagem correspondente à imagem exibida 

5 142 foi captada, a latitude e longitude do ponto 108 também são conhecidas. 

Conhecendo o comprimento do lado 106, calculado conforme descrito acima, 

habilita a geolocalização exata do pixel 154 correspondente ao centro C de 

imagem oblíqua 104a a ser determinado pelo software de exibição e análise 

de imagem 140. Uma vez que a geolocalização do ponto correspondente ao 

1 O pixel 154 é conhecida, a geolocalização de qualquer outro pixel na imagem 

obliqua exibida 142 é determinável usando as características de câmera 

conhecidas, tal como, por exemplo, distância focal, dimensão de sensor e 

relação de aspecto, radial e outros termos de distorção, etc. 

A distância entre os dois ou mais pontos correspondentes a 

15 dois ou mais pixéis selecionados dentro da imagem exibida 142 é calculada 

pelo software de exibição e análise de imagem 140 determinando a diferença 

entre as geolocalizações dos pixéis selecionados usando algoritmos 

conhecidos, tal como, por exemplo a fórmula de Gauss e/ou a fórmula de 

ponto de fuga, subordinado à modalidade de medição selecionada. A medição 

20 de objetos representados ou se apresentando na imagem exibida 142 é 

conduzida por um procedimento substancialmente similar ao procedimento 

descrito acima para medir distâncias entre pixéis selecionados. Por exemplo, 

os comprimentos, larguras e alturas de objetos, tal como por exemplo, de 

edifícios, rios, estradas, e virtualmente de qualquer outra estrutura geográfica 

25 ou de obra humana, se apresentando dentro da imagem exibida 142 são 

medidas selecionando a modalidade de medição apropriada/desejada e 

selecionar os pixéis inicial e terminal. 

Deve ser particularmente observado que na modalidade de 

medição de distância do software de exibição e análise de imagem 140 a 



19 

distância entre os pontos/pixéis inicial e terminal152, 154, respectivamente, é 

determinável ao longo de virtualmente qualquer trajeto, tal como, por 

exemplo uma trajetória "em linha reta" P 1 ou uma trajetória P2 que envolve a 

seleção de pontos/pixéis intermediários e um ou mais segmentos "retilíneos" 

5 com eles interligados. 

Também deve ser particularmente observado que a modalidade 

de medição de distância do software de exibição e análise de imagem 140 

determina a distância entre pixéis selecionados de acordo com um método 

"andar pela terra". O método "andar pela terra" cria uma série de segmentos 

10 de linha interligados,representados coletivamente pelas trajetórias P 1 e P2, 

que se estendem entre os pixéis/pontos selecionados e que se situam sobre ou 

se amoldam às faces planares de uma série de facetas interligadas que 

definem um plano de terra enxadrezado, conforme será mais especificamente 

descrito mais adiante, segue estreitamente ou recria o terreno da superfície 31, 

15 e por conseguinte as trajetórias P 1 e P2 também seguem estreitamente o 

terreno de superfície 31. Medindo a distância ao longo do terreno simulada 

pelo plano de terra enxadrezado, o método "andar pela terra" assegura uma 

medição mais exata e útil da distância entre pontos selecionados do que a 

abordagem convencional, que distorce a imagem sobre um plano de elevação 

20 média ou de terra plana e mede a distância entre pontos selecionados ao longo 

de terra plana ou plano e substancialmente ignora variações em terreno entre 

os pontos. 

Por exemplo, um empreiteiro se preparando para participar de 

uma licitação sobre um contrato para pavimentar uma rodovia sobre terreno 

25 irregular ou colinoso pode determinar a extensão ou área aproximada de 

rodovia envolvida usando software de exibição e análise de imagem 140 e o 

método de medição "andar pela terra" desse modo proporcionado. O 

empreiteiro pode obter a extensão ou área aproximada a partir de seu próprio 

escritório sem ter de manter uma equipe de prospecção para o local para obter 
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as medições necessárias. 

Em contraste com o método "andar pela terra" apresentado pela 

presente invenção, as abordagens de cálculo de distância de elevação média 

ou "terra plana" incluem inexatidões intrínsecas ao medir distância entre 

5 pontos e/ou objetos dispostos sobre terreno irregular e ao medir as dimensões 

e/ou alturas de objetos dispostos de modo similar. Até uma modesta 

inclinação ou declividade na superfície sendo captada resulta em uma 

diferença na elevação do ponto nadir em relação a virtualmente qualquer 

outro ponto de interesse sobre o mesmo. Assim, reportando-se mais uma vez à 

1 O figura 1, o triângulo formado pela linha 106, a extensão do eixo geométrico 

primário A1 e a linha vertical (tracejada) 110 entre o ponto 108 e o dispositivo 

de captação de imagem 32a não pode ser um triângulo retângulo. Se este for o 

caso, quaisquer cálculos geométricos presumindo que o triângulo é um 

triângulo retângulo conteriam erros, e tais cálculos seriam reduzidos a 

15 aproximações devido até a rampa ou inclinação relativamente ligeira entre os 

pontos de interesse. 

Por exemplo, se a superfície 31 apresentar um aclive entre o 

ponto nadir N e o centro C na borda próxima ou inferior 108 da imagem 

oblíqua 104 então a segunda linha 11 O crua a superfície 31 antes do ponto em 

20 que a dita interseção ocorreria sobre uma superfície nivelada ou sem 

inclinação 31. Caso o centro C seja 4,57m (15 pés) mais alto que o ponto 

nadir N e com um ângulo de declinação e igual a 40° (quarenta graus), a 

localização calculada do centro C seria fora em aproximadamente 5,42m 

(17 ,8 pés) sem correção para a alteração em elevação entre os pontos. 

25 Conforme genericamente exposto acima, para compensar pelo 

menos em parte por variações em elevação e as resultantes inexatidões na 

medição de e entre objetos dentro da imagem 142, o software de exibição e 

análise de imagem 140 reporta, quando necessário, pontos dentro da imagem 

exibida 142 e sobre a superfície 31 a um plano de terra enxadrezado ou 
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facetado pré-calculado genericamente designado 160 na fig. 6. O plano de 

terra enxadrezado 160 inclui uma pluralidade de facetas individuais 162a, 

162b, 162c, etc., que estão interligadas entre si e são definidas por quatro 

vértices (não referenciados, porém indicados como pontos) tendo respectivas 

5 elevações. Pares adjacentes de facetas 162a, 162b, 162c, etc. têm um 

respectivo passo e inclinação. O plano de terra enxadrezado 160 é criado 

baseado sobre vários dados e recursos, tais como, por exemplo, mapas 

topográficos, e/ou gráficos quadriculados digitais, dados de prospecção, e 

várias outras fontes. 

1 O Genericamente, a geolocalização de um ponto de interesse 

sobre a imagem exibida 142 é calculada determinando qual das faces 162a, 

162b, 162c, corresponde aquele ponto de interesse. Assim, a localização do 

ponto de interesse é calculada baseada sobre as características, isto é, 

elevação, passo e inclinação, de facetas 162a, 162b, 162c, etc., mais 

15 exatamente do que baseada sobre um plano de terreno de elevação média ou 

plano. Erro é introduzido somente na medida que a topografia de superfície 

31 e a localização do ponto de interesse sobre o mesmo desvia-se da 

superfície planar da faceta 162a, 162b, 152c, etc., dentro da qual o ponto de 

interesse se situa. Aquele erro pode ser reduzido através de uma interpolação 

20 bilinear da elevação do ponto de interesse dentro de uma específica das 

facetas 162a, 162b, 162c, etc., e utilizando aquela elevação interpolada no 

cálculo de locação realizado pelo software de exibição e análise de imagem 

140. 

Para fazer uso do plano de terra enxadrezado 160, o software 

25 de exibição e análise de imagem 140 emprega um algoritmo de traçamento de 

raio modificado para determinar a interseção do raio projetado do dispositivo 

de captação de imagem 32a ou 32b no sentido da superfície 31 e plano de 

terra enxadrezado 160. O algoritmo determina não somente qual das facetas 

162a, 162b, 162c, etc. é intersectado pelo raio, porém também onde dentro da 
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faceta ocorre a interseção. Pelo uso de interpolação bi-linear, uma localização 

de terra bastante precisa pode ser determinada. Para a projeção inversa, o 

plano de terra enxadrezado 160 é usado para determinar o valor de elevação 

do terreno para a localização de terreno de entrada também utilizando 

5 interpolação bi-linear. A elevação e a localização são então usadas para 

projeção reversa através de um modelo do dispositivo de captação de imagem 

32a ou 32b para determinar qual dos pixéis dentro da imagem exibida 142 

corresponde à localização dada. 

Mais especificamente, e como um exemplo, software de 

10 exibição e analise de imagem 14 realiza e/ou calcula a geolocalização do 

ponto 164 superpondo e/ou ajustando o plano de terra enxadrezado 160 a pelo 

menos uma parte 166, tal como, por exemplo, uma colina, da superfície 31. 

Deve ser observado que somente uma pequena parte do plano de terra 

enxadrezado 180 e facetas 162a, 162b, 162c, do mesmo é mostrada ao longo 

15 do perfil da parte 166 da superfície 31. Como exposto acima, cada uma das 

facetas 162a, 162b, 165c, etc. são definidas por quatro vértices, cada um dos 

quais tem respectivas elevações, e cada uma das facetas têm respectivos 

passos e inclinações. A posição específica do ponto 164 sobre a 

superfície/plano da faceta 162a, 162b, 162c, etc. dentro de cujo ponto 164 (ou 

20 sua projeção) situa-se é determinada conforme descrito acima. 

O plano de terra enxadrezado 160 de preferência é criado fora 

da operação do sistema de computador de exibição de imagem e medição 130 

e do software de exibição e análise de imagem 140. Mais exatamente, o plano 

de terra enxadrezado 160 assume a forma de uma tabela de dados 

25 relativamente simples ou tabela de consulta 168 armazenada no interior da 

memória 132 de e/ou acessível ao sistema de computador de exibição e 

medição de imagem 130. Os recursos de computação requeridos para calcular 

as locações de todos os vértices das muitas facetas de um plano de terra típico 

não têm indispensavelmente de residir dentro do sistema de computador de 
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exibição e medição de imagem 130. Assim o sistema de computador de 

exibição de imagem e medição 130 é compatível para uso com e executável 

por um computador pessoal convencional sem exigir recursos de computação 

adicionais. 

O calculo do plano de terra enxadrezado 160 fora do sistema 

de computador de exibição de imagem e medição 130 habilita virtualmente 

qualquer nível de detalhe a ser incorporado ao plano de terra enxadrezado 

160, isto é, a dimensão e/ou área coberta por ou correspondente a cada uma 

das facetas 162a, 162b, 162c, etc. pode ser tão grande ou tão pequeno quanto 

10 o desejado, sem aumentar significativamente o tempo de cálculo, retardar a 

operação de, nem aumentar significativamente os recursos exigidos pelo 

sistema de computador de exibição e análise de imagem 140. O sistema de 

computador de exibição e medição de imagem 130 pode por conseguinte ser 

um sistema de computador relativamente básico e descomplicado. 

15 A dimensão de facetas 162a, 162b, 162c, etc. é uniforme em 

tamanho através da totalidade de uma imagem exibida específica 142. Por 

exemplo, se a imagem exibida 142 corresponde a uma área que tem 

aproximadamente 4,64 m2 (50 pés quadrados) assim produzindo cerca de 15 

facetas em largura e 18 facetas em profundidade. Alternativamente, a 

20 dimensão de facetas 162a, 162b, 162c, etc., sé uniforme em termos do número 

de pixéis neles contido, isto é, cada faceta tem o mesmo número de pixéis em 

largura e o mesmo número de pixéis em profundidade. As facetas no primeiro 

plano de imagem exibida 142, onde a densidade de pixéis é máxima, por 

conseguinte seria dimensionalmente menor que as facetas no fundo de 

25 imagem exibida 142 onde a densidade de pixéis é mínima. Uma vez que há 

conveniência em tomar a maioria das medições no primeiro plano de uma 

imagem exibida onde a densidade de pixels é máxima, criar facetas que são 

uniformes em termos do número de pixéis que elas contém tem a vantagem de 

proporcionar medições mais exatas no primeiro plano de imagem exibida 142 
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em relação às facetas que são dimensionalmente uniformes. 

Outra vantagem da utilização de pixéis como uma base para 

definir as dimensões de facetas 162a, 162b, 162c, etc., é que o cálculo de 

localização (localização de pixel para localização de terra) é relativamente 

5 simples. Um usuário opera o sistema de computador de exibição de imagem e 

medição 130 para selecionar um pixel dentro de uma faceta dada, o software 

de exibição e analise de imagem 140 busca os dados pela faceta 

correspondente ao pixel selecionado, a elevação do pixel selecionado é 

calculada como exposto acima, e aquela elevação é usada dentro do cálculo 

10 de localização. 

Genericamente, o processo de captação de imagens oblíquas 

da presente invenção divide uma área de interesse, tal como por exemplo, um 

município, em setores de dimensão geralmente uniforme, tal como por 

exemplo, setores que medem aproximadamente 2,590 km2 (uma milha 

15 quadrada) em área. Isto é realizado para facilitar a criação de um plano de vôo 

para capturar imagens oblíquas cobrindo cada centímetro da área de interesse, 

e para organizar e denominar os setores e/ou imagens para fácil referência, 

armazenamento e recuperação (um processo conhecido na técnica como 

"setorização"). Devido as bordas de qualquer área geográfica de interesse, tal 

20 como um município, raramente se enquadra sobre limites de quilometro 

quadrado iguais, o processo de captar imagens oblíquas da presente invenção 

proporciona mais setores do que existem quilômetros quadrados na área de 

interesse - quanto mais depende substancialmente da extensão dos limites do 

município assim o quanto retilíneos ou irregulares eles são. Tipicamente, pode 

25 se prever um setor extra para cada 3,4 a 4,82 km (2 a 3 milhas) de fronteira. 

Assim se um município ou outra área de interesse tem aproximadamente 32 x 

56 km (20 x 35 milhas) ou 1813 km2 (700 milhas2), a área será dividida em 

aproximadamente 740 a 780 setores. 

O processo de captar imagens oblíquas da presente invenção, 
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em geral, capta as imagens oblíquas de pelo menos duas direções da bússola, 

e proporcionar plena cobertura da área de interesse a partir de pelo menos 

aquelas duas direções da bússola. Reportando-se a seguir às figs. 7 e 8, uma 

primeira modalidade de um processo para captar imagens oblíquas da 

5 presente invenção é ilustrado. Para maior clareza, as figs. 7 e 8 são baseadas 

sobre um sistema dotado de somente um dispositivo de captação de imagem. 

Todavia, deve ser entendido que dois ou mais dispositivos de captação de 

imagem podem ser usados. 

O dispositivo de captação de imagem capta uma ou mrus 

10 Imagens oblíquas durante cada passe sobre a área 200. O dispositivo de 

captação de imagem, conforme exposto acima, é orientado a uma inclinação 

sobre a área 200 para captar imagens oblíquas da mesma. A área 200 é 

atravessada em um padrão de vai-vem, similar à maneira pela qual um 

gramado é aparado, pelo dispositivo portador de imagem e/ou a plataforma 

15 para assegurar dupla cobertura da área 200. 

Mais especificamente, a área 200 é percorrida pelo dispositivo 

portador de imagem 32 e/ou plataforma 20 seguindo um primeiro trajeto 202 

para desse modo captar imagens oblíquas de partes 202a, 202b e 202c da área 

200. A área 200 é então percorrida pelo dispositivo portador de imagem 32 

20 e/ou plataforma 20 seguindo um segundo trajeto 204 que é paralelo e 

mutuamente espaçado de, e em um sentido oposto, isto é, 180° (cento e 

oitenta graus), ao primeiro trajeto 202, para desse modo captar imagens 

obliquadas de partes 204a, 204b, 204c da área 200. Comparando as figs. 7 e 8, 

é visto que uma parte 207 (fig. 8) da área 200 é coberta por imagens 202a-c 

25 captadas de uma primeira direção ou perspectiva, e por imagens 204a-c 

captadas de uma segunda direção ou perspectiva. Como tal, a parte central da 

área 200 é 100% (cem por cento) duplamente coberta. O padrão acima 

descrito de travessia ou passagem sobre a área 200 ao longo de trajetos 

opostos que são paralelos aos trajetos 202 e 204 é repetido até a totalidade da 
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área 200 ser completamente coberta por pelo menos uma imagem oblíqua 

captada de trajetos que são paralelos e mutuamente espaçados conforme 

prescrito pela dimensão da área 200, e na mesma direção que os trajetos 202 e 

204 para desse modo ter uma área de cobertura dupla 100% 200 daquelas 

5 perspectivas/direções. 

Se desejado e para detalhe otimizado, a área 200 é coberta por 

duas trajetórias adicionais, terceira e quarta trajetórias opostas e paralelas 206 

e 208, respectivamente, que são perpendiculares aos trajetos 202 e 204 como 

mostrado nas figs. 8 e 1 O. A área 200 é por conseguinte atravessada pelo 

10 dispositivo portador de imagem 32 e/ou plataforma 20 seguindo o terceiro 

trajeto 206 para captar imagens obliquas de partes 206a, 206b e 206c da área 

200, e é então atravessada ao longo da quarto trajetória 208 que é paralela, 

mutuamente espaçada de, e oposta à terceira trajetória 208 para captar 

imagens oblíquas de partes 208a, 208b e 208c da área 200. Este padrão de 

15 travessia ou passagem sobre a área 200 ao longo de trajetórias opostas que são 

paralelas às trajetórias 206 e 208 é igualmente repetido até a totalidade da 

área 200 ser completamente coberta por pelo menos uma imagem oblíqua 

captada das trajetórias que são paralelas a, mutuamente espaçadas de 

conforme prescrevido pela dimensão de área 200, e na mesma direção das 

20 trajetórias 206 e 208 para desse modo ter uma área de cobertura dupla 100% a 

partir daquelas direções/perspectivas. 

Como descrito acima, o dispositivo 32 e/ou plataforma 200 

portadora de imagem, atravessa ou passa sobre a área 200 ao longo de uma 

trajetória predeterminada. Todavia, deve ser entendido que o dispositivo e/ou 

25 plataforma portadora de imagem não passa sobre ou atravessa diretamente, 

indispensavelmente, a área 200 porém mais de preferência pode passar ou 

atravessar uma área adjacente, próxima de, ou mesmo algo afastada da, área 

200 de maneira a assegurar que a parte de área 200 que está tendo sua 

imagem tomada se enquadre dentro do campo de captação de imagem do 
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dispositivo de captação de imagem. A trajetória 202, como mostrada na fig. 7, 

é uma trajetória deste tipo que passa diretamente sobre a área 200 porém 

ainda capta imagens oblíquas da mesma. 

A presente invenção é suscetível de captar imagens em vários 

5 níveis de definição ou distâncias de amostra do solo. Um primeiro nível de 

detalhe, doravante designado de um nível de comunidade, tem uma distância 

de amostra do solo de, por exemplo, 0,60 m (2 pés) por pixel. Para imagens 

de nível de comunidade ortogonais oblíquas, a distância de amostra do solo 

varia de, por exemplo aproximadamente 0,30 m (1 pé) por pixel no primeiro 

10 plano da imagem a aproximadamente 0,60 m (2 pés) por pixel na 

profundidade média, e a aproximadamente 1 ,20 m ( 4 pés) por pixel no fundo 

da imagem. Imagens de nível de comunidade oblíquas são captadas com 

superposição suficiente de tal maneira que cada área de interesse é 

tipicamente coberta por pelo menos duas imagens obliquas de cada direção de 

15 bússola captada. Aproximadamente dez imagens de nível de comunidade 

oblíquas são captadas por setor. 

Um segundo nível de detalhe, doravante designado de um 

nível de vizinhança, é significativamente mais detalhado que as imagens de 

nível de comunidade. Imagens de nível de vizinhança têm uma distância de 

20 amostra do solo de, por exemplo, aproximadamente 0,15 m (seis polegadas) 

por pixel. Para imagens de nível de vizinhança ortogonais, a distância de 

amostra do solo permanece substancialmente constante. Imagens de nível de 

vizinhança oblíquas têm uma distância de amostra do solo de, por exemplo, 

de aproximadamente 0,10 m (4 polegadas) por pixel no primeiro plano da 

25 imagem a aproximadamente 0,15 m (6 polegadas) por pixel de profundidade 

média da imagem, e aproximadamente de 0,25 m por pixel no fundo da 

imagem. Imagens de nível de vizinhança obliquas são captadas com 

superposição suficiente de tal maneira que cada área de interesse é 

tipicamente coberta por elo menos duas imagens oblíquas de cada direção da 
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bússola captada, e de tal maneira que direções de bússola opostas 

proporcionam 100% de superposição entre si. Aproximadamente cem (100) 

imagens de área oblíqua são captadas por setor. 

Deve ser particularmente observado que a captação de 

5 imagens de comunidade e/ou de nível de vizinhança oblíquas de todas as 

quatro direções de bússola assegura que cada ponto na imagem se apresentará 

no primeiro plano ou parte inferior de pelo menos uma das imagens oblíquas 

captadas, onde a distância de amostra de solo é mais baixa e o detalhe de 

imagem é máximo. 

1 O Na modalidade ilustrada, o sistema de captação de imagem e 

geolocalização 30 inclui um giroscópio, bússola e altímetro. Todavia, deve ser 

compreendido que o sistema de captação de imagem e geolocalização da 

presente invenção pode alternativamente ser configurado, tal como, por 

exemplo, para derivar e/ou calcular altitude, passo, balanço e guinada, e proa 

15 de bússola a partir de sinais/dados GPS e INU, dessa maneira tomando na 

realidade um ou mais do giroscópio, bússola e altímetro desnecessários. 

Na modalidade ilustrada, os dispositivos de captação de 

imagem se apresentam a um ângulo igual de declinação em relação a um 

plano horizontal. Todavia, deve ser compreendido que os ângulos de 

20 declinação dos dispositivos de captação de imagem não têm de ser iguais. 

Na modalidade ilustrada, o sistema de computador de captação 

de imagem executa software de captação de imagem e dados que emite um 

sinal de captação de imagem único ou comum para os dispositivos de 

captação de imagem para desse modo causar aqueles dispositivos a adquirir 

25 ou captar uma imagem. Todavia, deverá ser entendido que a presente 

invenção pode ser alternativamente configurada para separadamente causar os 

dispositivos de captação de imagem a captar imagens em diferentes instantes 

e/ou a diferentes intervalos. 

Na modalidade ilustrada, o processo da presente invenção 
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capta imagens oblíquas para proporcionar dupla cobertura de uma área de 

interesse a partir de trajetórias/perspectivas que são substancialmente opostas 

entre si, a 180° (cento e oitenta graus) entre si. Todavia, deverá ser entendido 

que o processo da presente invenção pode ser alternativamente configurado 

5 para proporcionar dupla cobertura a partir de trajetórias/perspectivas que são 

genericamente e/ou substancialmente perpendiculares entre si. 

Embora a presente invenção tenha sido descrita como tendo 

uma construção preferencial, a invenção pode ser adicionalmente modificada 

dentro do espírito e âmbito da presente exposição. A presente exposição por 

10 conseguinte é proposta para abranger quaisquer equivalentes às estruturas e 

elementos aqui expostos. Além disso, a presente exposição é proposta para 

abranger quaisquer variações, usos, ou adaptações da presente invenção que 

utilizem os princípios genéricos aqui apresentados. Outrossim, a presente 

exposição é proposta para abranger quaisquer afastamentos da matéria objeto 

15 aqui apresentada que se enquadrem dentro da prática conhecida ou costumeira 

na técnica pertinente e que se enquadrem dentro dos limites de acordo com a 

reivindicações apensas. 



REIVINDICAÇÕES 

I. Sístema para vísuaHzar, geolocalízar e efetuar medições 

com base em imagens oblíquas captadas, o sistema sendo um sistema 

computadorizado caracterizado pelo fato de que compreende: 

5 um sistema de computador dotado de uma memória~ 

um arquivo de imagem e dados acessível pelo dito sistema e 

incluindo uma pluralidade de arquivos de imagem correspondentes a uma 

plural.idadc de imagens obliquus capturadas, o arquivo de imagem e dados 

adidonalmente incluindo dados posicionais correspondentes à pluralidade de 

lO arquivos de imagem; 

um arquivo de dados de p]ano de tena acessível pelo sistema 

de computador, o dito arquivo de dados de plano de terra representando um 

plano de terra enxadrezado pré-caJculado para a imagem que aproxima 

estreitamente peJo menos uma parte do terreno representado dentro das ditas 

15 imagens oblíquas captadas, o plano de terra cnxadrezado compreendendo 

aí nda uma plural idade de facetas interligadas, cada uma da plural idade de 

facetas tendo um respectivo passo e inclinação; e 

meio de aná1 i se e exi.bição de imagem executado pelo dito 

sistema para efetuar a leítura do arquivo de imagem e dados e exíbír pelo 

20 menos uma parte das imagens oblíquas captadas como uma imagem exibida, 

o meio de análise e exibição de imagem recuperando os dados posicionais de 

um ou mais pontos selecionados dentro da imagem exibida, o meio de análise 

e exibição de imagem calculando uma distância de separação entre quaisquer 

dois ou mais pontos selecionados dentro da dita imagem exibida. 

25 2. Sistema de acordo com a reivindicação l , caracterizado pelo 

fato de que o arquivo de dados de plano de terra compreende uma p1uralidade 

de vértices, cada um da pluralidade de vértices tendo respectivas e1evações e 

definindo esquinas da dita pluru]idade de facetas interligadas, dois da dita 

pluraHdade de vértices compartilhados por cada uma das facetas ínterJígadas. 
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3. Sistema de acordo com a reivindicação 2, caracterizado pelo 

fato de que o meio de análise e exibição de imagem identifica qual da 

pluralidade de facetas corresponde a um ponto selecionado sobre a imagem 

exibida e calcula uma elevação do ponto selecionado dependente pelo menos 

5 em parte da elevação dos vértices da faceta correspondente ao ponto 

selecionado, o meio de análise e exibição de imagem usando a elevação 

calculada para calcular a distância de separação entre o ponto selecionado e 

um ou mais outros pontos selecionados. 

4. Sistema de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo 

1 O fato de que o meio de análise e exibição de imagem calcula uma altura de um 

objeto dentro da imagem exibida calculando a distância de separação entre 

dois ou mais pontos selecionados. 

5. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que o plano de terra enxadrezado é um dentre superposto e ajustado à 

15 imagem exibida. 

6. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que o meio de análise e exibição de imagem inclui modalidades de 

medição selecionáveis pelo usuário acessíveis através de pelo menos um dos 

menus suspensos, barras de ferramentas e comandos de teclado. 

20 7. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que cada uma das ditas imagens foi captada por um dispositivo de 

captação de imagem e em respectivos eventos de captação de imagem, os 

dados posicionais do arquivo de imagem e dados compreendendo: 

dados de tempo representando o tempo de cada evento de 

25 captação de imagem; 

dados de localização representando a localização do 

dispositivo de captação de imagem em cada evento de captação de imagem; 

dados de orientação representando a orientação do dispositivo 

de captação de imagem em cada vento de captação de imagem; 
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dados de correção representando fatores de correção para o 

dispositivo de captação de imagem; e 

dados de elevação representando uma elevação média da 

superfície captada pelo dispositivo de captação de imagem. 

5 8. Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo 

fato de que os dados de localização incluem a latitude, longitude e altitude do 

aparelho de captação de imagem em cada evento de captação de imagem. 

9. Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado pelo 

fato de que os dados de orientação incluem balanço, passo, guinada e rumo do 

10 dispositivo de captação de imagem em cada evento de captação de imagem. 

10. Sistema de acordo com a reivindicação 7, caracterizado 

pelo fato de que o dispositivo de captação de imagem é uma câmera e os 

dados de correção incluírem pelo menos dentre distância focal, dimensão do 

sensor, relação de aspecto, desvio de ponto principal, distorção, e passo de 

15 pixel. 

11. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o plano de terra enxadrezado é uma tabela de consulta, e em 

que o sistema de computador possui meios para criar o plano de terra para a 

imagem oblíqua com dados a partir de um mapa topográfico. 

20 12. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o plano de terra enxadrezado é uma tabela de consulta, e em 

que o sistema de computador possui meios para criar o plano de terra para a 

imagem oblíqua com dados a partir de gráficos quadriculados digitais. 

13. Sistema de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

25 pelo fato de que o plano de terra enxadrezado é uma tabela de consulta, e em 

que o sistema de computador possui meios para criar o plano de terra para a 

imagem oblíqua com dados de pesquisa. 

14. Método de fazer medições de uma imagem oblíqua 

exibida, o método sendo um método computadorizado caracterizado pelo fato 
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de que compreende: 

selecionar com um dispositivo de entrada um ponto inicial e 

um ponto final sobre a imagem exibida; 

recuperar dados posicionais de um arqmvo de dados 

5 correspondentes ao dito ponto inicial e ao dito ponto final; 

reportar-se a um arquivo de dados de dados de plano de terra 

correspondente a um plano de terra enxadrezado tendo uma pluralidade de 

facetas, cada uma das facetas tendo um respectivo passo e inclinação, o plano 

de terra enxadrezado correspondendo estreitamente a um terreno da imagem 

10 oblíqua exibida; 

conectar os ditos pontos inicial e final com segmentos de linha, 

os segmentos de linha se amoldando ao passo e inclinação das ditas facetas 

para dessa maneira seguir o dito terreno; e 

calcular a distância linear ao longo dos ditos segmentos de 

15 linha entre os pontos inicial e final desse modo levando em conta o dito passo 

e inclinação das ditas facetas. 

20 

15. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado 

pelo fato de que o plano de terra enxadrezado é superposto sobre a imagem 

obliquada exibida. 

16. Método de acordo com a reivindicação 11, caracterizado 

pelo fato de que compreender as etapas adicionais de: 

selecionar com um dispositivo de entrada um ou mais pontos 

intermediários sobre a imagem exibida; 

recuperar dados 
. . . 

pOSlClOnaJ.S do arqmvo de dados 

25 correspondentes ao dito um ou mais pontos intermediários; e 

conectar pontos intermediários adjacentes entre si, e conectar 

os ditos pontos inicial e final com pontos intermediários adjacentes, com 

segmentos de linha, os segmentos de linha se conformando ao passo e 

inclinação das ditas facetas para desse modo seguir o dito terreno; e 
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calcular a distância ao longo dos segmentos de linha entre os 

pontos inicial e final. 

17. Método de acordo com a rei vindicação 14, caracterizado 

pelo fato de que cada uma da pluralidade de facetas corresponde a áreas 

5 iguais da imagem oblíqua exibida. 

18. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado 

pelo fato de que cada uma da pluralidade de facetas inclui um número igual 

de pixéis da dita imagem oblíqua exibida. 

19. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado 

1 O pelo fato de que o plano de terra enxadrezado é uma tabela de consulta, e em 

que o plano de terra para a imagem oblíqua é criado com dados a partir de um 

mapa topográfico. 

20. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado 

pelo fato de que o plano de terra enxadrezado é uma tabela de consulta, e em 

15 que o plano de terra para a imagem oblíqua é criado com dados a partir de 

gráficos quadriculados digitais. 

21. Método de acordo com a reivindicação 14, caracterizado 

pelo fato de que o plano de terra enxadrezado é uma tabela de consulta, e em 

que o plano de terra para a imagem oblíqua é criado com dados de pesquisa. 

20 22. Método de fazer medições de uma imagem obliqua exibida 

em um sistema de computador, pelo menos um dispositivo de entrada 

conectado com o sistema de computador, um arquivo de dados de imagem 

acessível pelo sistema de computador, o arquivo de dados de imagem 

incluindo imagens captadas e dados posicionais correspondentes às mesmas, o 

25 método sendo um método computadorizado caracterizado pelo fato de que 

compreende: 

colocar o sistema de computador em uma modalidade desejada 

de uma pluralidade de modalidades de medição, a modalidade de medição 

desejada configurada para calcular uma medição desejada, a dita pluralidade 
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de modalidades de medição compreendendo uma modalidade de medição de 

distância calculando uma distância entre dois ou mais pontos selecionados, 

uma modalidade de medição de altura calculando uma diferença de altura 

entre dois ou mais pontos selecionados, uma modalidade de medição de 

5 elevação relativa calculando a diferença em elevação de dois ou mais pontos 

selecionados, e uma modalidade de medição de área calculando a área cercada 

por pelo menos três pontos; 

selecionar um ponto inicial sobre a imagem exibida; 

recuperar os dados posicionais correspondentes ao dito ponto 

10 inicial; 

selecionar um ponto final sobre a imagem exibida; 

recuperar os dados posicionais correspondentes ao dito ponto 

final; e 

calcular a medição desejada subordinada pelo menos em parte 

15 sobre os dados posicionais dos ditos pontos inicial e final. 

23. Método de acordo com a reivindicação 22, caracterizado 

pelo fato de que compreende as etapas adicionais de: 

selecionar um ou mais pontos intermediários sobre a dita 

imagem exibida; e 

20 recuperar os dados pos1c10nrus correspondentes aos ditos 

pontos intermediários. 

24. Método de acordo com a reivindicação 22, caracterizado 

pelo fato de que compreende adicionalmente: 

calcular a localização geográfica correspondente para os ditos 

25 pontos iniciais utilizando os dados posicionais correspondentes; 

calcular a localização geográfica correspondente para os 

pontos finais utilizando os dados posicionais correspondentes; e 

em que calcular a medida desejada com base pelo menos em 

parte nos ditos dados posicionais dos ditos pontos inicial e final compreende 
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ainda calcular a medida desejada com base pelo menos em parte nas ditas 

localizações geográficas dos ditos pontos inicial e final. 

25. Método de acordo com a reivindicação 22, caracterizado 

pelo fato de que calcular a medida desejada envolve selecionar pontos 

5 intermediários. 
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RESUMO 

"SISTEMA PARA VISUALIZAR, GEOLOCALIZAR E EFETUAR 

MEDIÇÕES COM BASE EM IMAGENS OBLÍQUAS CAPTADAS E 

MÉTODOS DE FAZER MEDIÇÕES DE UMA IMAGEM OBLÍQUA 

5 EXIBIDA" 

Um sistema computadorizado para exibição, geolocalização e 

tomada de medições de imagens oblíquas captadas inclui um arquivo de 

dados acessível pelo sistema de computador. O arquivo de dados inclui uma 

pluralidade de arquivos de imagem correspondentes a uma pluralidade de 

10 imagens oblíquas captadas, e dados posicionais correspondentes às imagens. 

Software de exibição e análise de imagem é executado pelo sistema para 

leitura do arquivo de dados e exibir pelo menos uma parte das imagens 

oblíquas captadas. O software recupera os dados posicionais para um ou mais 

pontos selecionados pelo usuário sobre a imagem exibida, e calcula uma 

15 distância de separação entre quaisquer dois ou mais pontos selecionados. O 

cálculo da distância de separação é selecionável pelo usuário para determinar 

vários parâmetros inclusive distância linear entre, área abrangida dentro, 

elevação relativa de, e diferença de altura entre pontos selecionados. 
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