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Resumo—Na área de visão computacional, o rastreamento
baseado gradiente é normalmente executado partir de entradas
monocromáticas. Entretanto, poucas pesquisas consideram a
influência de técnicas utilizadas para a conversão da imagem
colorida em tons de cinza. Este artigo avalia o impacto destes
algoritmos no comportamento do rastreamento e da estimativa
de pose; ambas etapas indispensáveis a aplicações de realidade
aumentada. Nós investigamos dezoito algoritmos de conversão de
escala cinza e observamos que eles podem impactar significa-
tivamente no desempenho geral do procedimento. Nós também
percebemos com o experimento que utilizar canais puros (verme-
lho, verde e azul) garantiu mais estabilidade e precisão quando
comparado com outras abordagens.

Abstract - In computer vision, the gradient-based tracking
is usually performed from monochromatic inputs. However, few
researches consider the influence of the chosen color to grayscale
conversion technique. This paper evaluates the impact of these
algorithms on the steps of tracking and pose estimation; both are
imperative tasks for augmented reality applications. We investiga-
ted eighteen color to greyscale algorithms and observed that they
may cause significant discrepancy in the overall performance. As
a related finding, we also noticed in the experiment that pure
color channels (R, G, B) yielded more stability and precision
when compared with other approaches.

I. INTRODUÇÃO

Algoritmos de reconhecimento de imagem baseados em
descritores frequentemente utilizam-se das imagens em escala
de cinza para a etapa de detecção e extração de carac-
terı́sticas[1][2][3]. Segundo [4], um dos motivos para se re-
presentar as imagens em tons de cinza ao invés de operar com
imagens coloridas é a simplificação do espaço de 3 dimensões
(R, G e B) para uma dimensão, ou seja, monocromática. Isto
de fato é importante pois simplifica os algoritmos e reduz
os custos computacionais. Todavia, existem poucos trabalhos
avaliando qual o algoritmo de transformação de cor para escala
de cinza deve ser utilizado, isto se deve ao fato de assumir que
devido a robustez dos descritores, a escala de cinza terá pouca
influência no resultado final.

Existem diversos métodos empregados em visão computa-

cional para converter em tons de cinza, os mais comuns são as
técnicas baseadas em médias ponderadas do vermelho, verde e
azul, como por exemplo, o Intensity e o Luminance[5]. Existem
também alguns métodos que adotam estratégias alternativas
para gerar uma representação mais precisa em relação ao
brilho, como por exemplo Luma e Lightness[6]. A princı́pio,
nenhumas destas técnicas foram desenvolvidas especificamente
para o rastreamento e reconhecimento de padrões.

Em [4] foi feito um estudo que demonstra que existem
diferenças significativas nos resultados do rastreamento me-
diante a mudança do algoritmo de conversão de cor para
escala de cinza. Também apresentou a influência da mudança
da escala de cinza nos descritores SIFT[7], SURF[3], Local
Binary Patterns (LBP)[8] e Geometric Blur[9]. Porém este
trabalho não avaliou como técnicas de conversão de escala
de cinza os canais puros vermelho, verde e azul.

A maior parte dos métodos de conversão são uma função
dos três canais puros R, G e B, ou seja, há uma perda de
informação, pois um pixel na imagem de entrada que era
representado por três valores agora é representado por apenas
um. Além disso, não há qualquer garantia que as diversas
técnicas de conversão convirjam para o mesmo valor de cinza,
o que modifica a imagem dependendo do método de conversão.
Tendo isto em mente, a pesquisa desenvolvida neste artigo se
propôs a replicar os experimentos feitos em [4] e realizar novos
experimentos utilizando os canais puros R, G e B como escala
de cinza.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O objetivo desta seção é descrever alguns conceitos básicos
necessários para facilitar o entendimento dos experimentos
e resultados apresentados neste artigo. Serão abordados os
conceitos relacionados à sistema de cor, correção de de brilho
e os algoritmos de conversão para escala de cinza. O leitor que
já se sente familiarizado com os assuntos abordados ao longo
deste seção poderá concentrar sua leitura nas seções seguintes.


