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ABSTRACT
This paper presents an alternative method of obtaining aerial images of high 

spatial resolution through the process videographic using Unmanned Aerial Vehi-
cle (UAV) VT-15 Brazilian Army and Super-Resolution (SR), that basically consists 
of a stage of registration followed a stage of reconstruction. This study was conduc-
ted considering the operational characteristics of the aircraft, as well as the techni-
cal specifications of its imaging sensor system, the Axis 233D video camera. From 
samples of images acquired in an experimental flight, it was possible to recons-
truct the geometry of image acquisition and to quantify the spatial resolution. Com-
paring the value of the estimated spatial resolution with the subjective, visual quali-
ty of the samples, significant loss of detail in the compression process is observed, 
making the accurate visualization of the imaged phenomena. This is a typical pro-
blem when working with sequences of video images. To improve the resolution of 
an image using the techniques of SR, given a sequence of video images, initially, 
it is necessary to register the images to rectify them relative to a reference. After 
rectification the reconstruction process is executed, which can be accomplished by 
several methods. In this paper we will focus on concepts involving the SR and the 
possible techniques to implement it.

Keywords: Super-Resolution, Unmanned Aerial Vehicles, imaging, videography.

INTRODUÇÃO

As imagens geográficas de alta resolução espacial, obtidas através de veículos 
aéreos não tripulados (VANT), têm grande potencial para monitorar a variabilidade 
espacial das alteraç�es no terreno (�uilter � Anderson, 2���). A utili�ação des�al das alteraç�es no terreno (�uilter � Anderson, 2���). A utili�ação des-
ses sistemas, que podem ser controlados remotamente ou totalmente automáti-
cos, pode suprir uma lacuna entre levantamentos de campos, aerolevantamentos e 
imagens de satélites orbitais tanto em cobertura espacial como no monitoramento 
contínuo (Hardin � Jackson, 2��5).

A principal diferença entre as imagens obtidas por aeronaves, tanto tripuladas 
no caso do aerolevantamento quanto não tripuladas no caso dos VANTs, das ad-
quiridas por satélites está relacionada ao custo e aos diferentes níveis de resolução 
espacial que cada plataforma fornece. Enquanto a imagem do satélite Landsat�7 
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tem uma resolução espacial de 3� x 3� m de pixel as aeronaves podem apresentar 
resolução espacial que pode ser regulada pela altitude da aeronave, variando entre 
centímetros até alguns metros. No entanto, ao contrário do satélite, a resolução 
temporal das aeronaves permite a escolha do período de repetição do levanta-
mento, o que facilita o acompanhamento dinâmico dos alvos sobre uma região. 
Outra vantagem apresentada pelas aeronaves não tripuladas é não dependerem 
de interferência de nuvens na obtenção das imagens em regi�es de clima tropical 
e subtropical, também podem acoplar sensores de imagem cada ve� mais moder-
nos, baratos e pequenos com resolução espacial da ordem de poucos centímetros. 
Além de um custo muito baixo de suas imagens quando comparados às imagens 
de aerolevantamento e de satélites de alta resolução (Ikonos, Quickbird), as aero-
naves não tripuladas podem operar em condiç�es impraticáveis para as platafor-
mas orbitais (alta frequência de aquisição, baixas altitudes) e não requerem meios 
humanos significativos de apoio (Newcome, 2��4). 

A análise de imagens é fundamental para o sistema de planejamento de mis-
são de um VANT, possibilitando aç�es de reconhecimento, controle e mobilidade. 
O Centro Tecnológico do Exército possui o VANT VT��5 que se encontra reali�ando 
ensaios de voo e coletando e transmitindo dados de vídeo em tempo real (CTEX, 
2010). 

 A resolução espacial de uma imagem está associada ao tamanho do pixel, 
à qualidade sensor do sistema de aquisição e também à distância entre o sensor 
e o alvo. Várias técnicas melhoram a resolução espacial de um sistema de ima�árias técnicas melhoram a resolução espacial de um sistema de ima� a resolução espacial de um sistema de ima-
geamento, sendo uma delas a Super�Resolução (SR), que consiste basicamente 
de uma etapa de registro seguida de uma etapa de reconstrução. Uma ve� que a 
banda passante para a transmissão de uma imagem, ou vídeo, mesmo codificado 
com algum padrão de compressão, é bastante alta, a idéia é adquirir/transmitir, em 
tempo real, imagens/vídeos com baixa�resolução (LR), consumindo assim menos 
bits, e utili�ar as técnicas de SR para gerar as vers�es melhoradas em alta resolu-
ção (HR).

Este trabalho tem por finalidade apresentar um método alternativo de obten-
ção de imagens de alta resolução espacial, através de processo videográfico, utili-
�ando amostras de vídeo da câmera embarcada no VANT VT��5.

ASPECTOS BÁSICOS
Videografia
A videografia consiste em um método de aquisição suborbital de dados. No 

Brasil um importante estudo videográfico em meio urbano foi desenvolvido em 
�997, em Manaus, utili�ando aeronave tripulada, com planejamento similar ao re-
ali�ado no aerolevantamento, a fim de verificar a eficiência do sistema para docu-
mentar as áreas pesquisadas, como também para obter informaç�es biofísicas da 
floresta Ama�ônica que pudessem servir para calibrar dados orbitais. A técnica da 
videografia possibilita o levantamento de um grande volume de informaç�es de alta 
resolução, em curto intervalo de tempo e a baixo custo (Moreira, 2��3).

�uanto às vantagens da videografia, conforme Pompermayer Neto (2��2) 
pode-se citar:
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• Baixo custo;
• Disponibilidade das imagens em tempo real ou quase real, permitindo avaliação 

visual imediata ou processamento digital via computador;
• Agilidade de coleta, processamento e utili�ação dos dados, pois esse processo 

pode levar horas ao invés de semanas ou até meses, requeridos por outros sis-
temas.

•  Obtenção de grande quantidade de dados produ�indo múltiplas visadas de um 
mesmo alvo;

• Simplicidade e facilidade de operação do equipamento;
• Possibilidade de identificação e correção de problemas com rota e obtenção das 

imagens, à medida que o operador acompanha o voo por um monitor;
• Grande quantidade de imagens adquiridas;
•  Integração com o Sistema de Posicionamento Global (GPS) e o Sistema de In-

formação Geográfica (SIG).
Recomenda�se em Wat�lawick et al. (2���) que as imagens de vídeo não 

devem ser utili�adas para amplas áreas, devido ao intenso processo para a criação 
de mosaicos automati�ados. Para áreas extensas, devem�se utili�ar o aerolevanta-
mento clássico e as imagens de satélite. As imagens de vídeo são excelentes para 
prover inventários em áreas específicas.

Imagens digitais
A qualidade de uma imagem digital está associada às resoluç�es espacial e 

radiométrica. A resolução espacial depende, entre outros fatores citados anterior-
mente, do número e dimensão dos elementos sensores. A resolução radiométrica 
está ligada aos níveis de quanti�ação empregados para amostrar a luminosidade 
refletida pela cena, o que depende do número de bits usados para arma�enar a 
informação de brilho (ou cor) de cada pixel. É importante distinguir entre elemento 
de resolução, que é o tamanho do pixel (menor componente de uma imagem digi-
tal), e resolução espacial, que está relacionada à dimensão dos menores detalhes 
visíveis na imagem. A resolução espacial é a capacidade que um sistema de ima-
geamento possui de registrar feiç�es adjacentes na imagem e é dada em pares de 
linha/mm ou usando a Função Transferência de Modulação.

Para aumentar a resolução espacial, pode�se aproximar o sensor na direção 
do objeto, aumentando a escala da imagem, ou recorrer a um sensor com um maior 
número de elementos. No caso das imagens já estarem disponíveis, as técnicas de 
Processamento Digital podem melhorar a qualidade visual da imagem.

De acordo com Milanfar (2���) a imagem digital pode sofrer um processo de 
degradação de sua qualidade devido a alguns fatores, como por exemplo:
• Aberraç�es das lentes da câmara, que causam um efeito de borramento circular;
• Focali�ação incorreta, que ocorre quando o sensor não está corretamente posi-

cionado no plano imagem, atendendo à equação das lentes;
• Deslocamento do sistema sensor durante a aquisição da imagem, o que causa o 

chamado arrastamento;
• Deslocamento de um objeto da cena, o que causa um borramento equivalente ao 

arrastamento;
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• Deficiência ou excesso de iluminação;
• Espalhamento atmosférico.

Uma cena de vídeo natural é espacial e temporalmente contínua. A digitali-
�ação de um vídeo requer a amostragem temporal, que divide o vídeo em uma 
sequência de imagens estáticas (quadros ou frames), e a amostragem espacial. 
A digitali�ação é exemplificada na Figura. �. Cada pixel é representado como 
um número ou conjunto de números que descreve o brilho (luminância) e a cor 
(crominância) dessa amostra. A quantidade de pixels em cada imagem defi ne a re�pixels em cada imagem define a re-
solução espacial do vídeo, enquanto a quantidade de quadros por segundo define 
a resolução temporal.

Figura 1. Amostragem temporal e espacial de uma sequência de vídeo.

A amostragem típica de um vídeo em DVD, por exemplo, é de 72�x576 pixels 
para cada imagem, sendo 25 quadros registrados/exibidos por segundo. Nessas 
condiç�es seriam necessárias �4 mídias para arma�enar um vídeo de 2 horas, 
sem qualquer tipo de compressão. Esse fato exposto eliminaria o uso prático de ví-
deo digital. Para utili�ar vídeos em formato digital, é necessário utili�ar técnicas de 
compressão de sinais, o que significa representar uma informação em um menor 
número de bits (Figueira, 2���). 

O padrão de compressão de vídeo MPEG utili�ado na câmara de vídeo Axis 
233D do VANT VT��5 é um dos mais utili�ados atualmente por conseguir taxas de 
compressão bem elevadas. Na compressão de um vídeo, explora�se a correlação 
espacial (a semelhança entre pixels vi�inhos em cada imagem) e a correlação tem-
poral (a semelhança entre quadros adjacentes) a fim de se obter um melhor desem-
penho de compressão, ou seja, a melhor relação taxa/distorção.

Atualmente, com a imensa capacidade de compressão de dados e com o au-
mento significativo das bandas de transmissão e dos espaços de arma�enamento, 
os algoritmos de compressão necessitam ser cada ve� mais eficientes para suprir 
a demanda crescente da quantidade de dados a ser comprimida. Este fato é agra-
vado se for considerado o grande avanço das tecnologias de registro de vídeo e 
sua convergência para dispositivos portáteis cada ve� mais acessíveis e populares 
resultando no crescimento exponencial da produção de material multimídia. Junta-
mente com o avanço dessas tecnologias, surgiu uma nova necessidade dentro do 
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campo na compressão direcionada a esses equipamentos com menor capacidade 
de arma�enamento, processamento e limitaç�es no que di� respeito a recursos 
energéticos, como é o caso dos VANTs.

�uanto maior a resolução espacial de um vídeo, maior o detalhamento e a 
acurácia em relação à cena original. Uma problemática quanto ao aumento da re-
solução engloba a elevação significativa da quantidade de dados a serem arma�e-
nados e/ou enviados na transmissão, esbarrando, assim, em limitaç�es de disponi-
bilidade de espaço e de banda. Uma alternativa para contornar essas limitaç�es é 
utili�ar todos os quadros com resolução mais baixa (consequentemente perdendo 
em detalhamento) e aplicar a técnica de processamento de imagens denominada 
Super�Resolução para obter imagens de alta resolução, como uma alternativa para 
o problema do limite da banda passante nos casos de necessidade de transmissão 
em tempo real.

Super-Resolução (SR)
É usado o termo SR para descrever o processo de obtenção de imagens de 

alta resolução a partir de um conjunto de observaç�es de baixa�resolução. Este 
conjunto de imagens de baixa�resolução pode ser formado por imagens decimadas 
(uma observação que apresenta aliasing da cena real) ou adquiridas por múltiplos 
sensores capturando uma mesma cena durante determinado período de tempo. 
Para cenas estáticas (Figuras 2a e 2b) as observaç�es são relacionadas por des-
locamentos globais em nível de subpixel (geralmente ocorrendo devido a posiç�es 
relativas das câmaras ou movimento do próprio sensor), enquanto que para cenas 
dinâmicas (Figura 3) elas são relacionadas a deslocamentos de subpixel devido a 
movimento local dos próprios objetos juntamente com deslocamentos globais. Em 
ambos os casos, o objetivo da SR é utili�ar o conjunto de imagens de baixa resolu-
ção ou de quadros de uma sequência de vídeo para gerar uma imagem com maior 
resolução espacial (Milanfar, 2���).

Figura 2a. (esquerda) uma cena estática de uma sequência de vídeo é capturada com baixa luminosidade; 
(direita) após equalização de histograma a placa do automóvel continua ilegível devido ao ruído natural da 

imagem
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 (Kang et al., 2000).

Figura 2b. Legibilidade da placa como resultado da media do conjunto cada vez maior de quadros (Kang et 
al., 2000).

Figura 3. (esquerda) a região de interesse é capturada em uma cena dinâmica; (direita) a SR estima a cena 
subjacente a partir de 50 imagens. A reconstrução possui o triplo da resolução em relação à imagem original 

(Kang et al., 2000).

Uma alternativa para aumentar a resolução de imagens é utili�ar a SR. O que 
torna a SR viável é justamente os deslocamentos em nível de subpixel como ilus-
trado na Figura 4. 

Figura 4. Deslocamento em nível de subpixel (Park, 2003). 

As informaç�es não redundantes contidas nas imagens de baixa resolução 
(LR) são normalmente oriundas do deslocamento subpixel entre elas. Estas mu� são normalmente oriundas do deslocamento subpixel entre elas. Estas mu-
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danças a nivel de subpixel podem ocorrer devido a movimentos descontrolados 
entre o sistema de imageamento e a cena, como por exemplo, os movimentos de 
objetos, ou devido a movimentos controlados, como por exemplo, o sistema de 
imageamento de satélites que orbitam ao redor da Terra com uma trajetória e ve-
locidade pré�definidas. Cada quadro LR é uma decimação, uma observação que 
apresenta aliasing (problemas na geração da amostragem) da cena real. A Super-
�Resolução (SR) só é possível se existir movimentos subpixel entre esses quadros 
LR, aumentando desta forma o condicionamento do sistema (Milanfar, 2���).

A Figura 5 apresenta um diagrama simplificado descrevendo a idéia básica 
da reconstrução através da SR. No processo de imageamento a câmara captura 
vários quadros LR, que são subamostrados da cena de alta resolução (HR) com 
deslocamento de subpixel (fração de pixel) entre si. A SR inverte este processo, ali-
nhando (registrando) as LR com precisão subpixel e os combina em uma grade de 
HR (Interpolação), superando desta maneira a capacidade de resolução do sensor. 

Figura 5.  Etapas da Super-Resolução (Park, 2003).

Do que foi apresentado anteriormente pode�se resumir então a estratégia ge-
ral que caracteri�a a super�resolução em três grandes passos (Figura 5): 

�. Aquisição de imagens LR: aquisição de uma seqüência de imagens LR da 
mesma cena com deslocamentos geométricos não inteiros (em termos de distân-
cias interpixel) entre qualquer uma das duas imagens; 

2. Registro de imagem / compensação de movimento: estimativa da transfor-
mação geométrica subpixel de cada imagem de referência no que di� respeito à 
grade HR de referência desejável;

3. Reconstrução de imagens HR: solução do problema de reconstruir uma 
imagem de HR através dos dados disponíveis fornecidos pelas imagens fonte LR. 
Essa etapa também pode ser dividida em uma etapa de interpolação na grade de 
HR e acrescida à outra etapa de restauração para correção de foco e remoção de 
ruído. 

O problema SR é geralmente modelado como a reversão da degradação do proces-
so de aquisição. Este é um exemplo de um problema inverso, onde a imagem HR obtida 
através da SR é calculada a partir dos dados observados, imagens de baixa resolução 
(LR). Resolver o problema inverso geralmente requer primeiramente a construção da mo-
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delagem matemática descrita por Mirmedhi � Thillou (2��7) a seguir. 
A maioria dos dispositivos de imagem pode ser descrita como uma lente de câmara e 

de abertura que produ�em imagens desfocadas da cena contaminadas pelo ruído adicional 
de várias fontes: quanti�ação de erros, sensor de medição ou erros do modelo. Então, para 
uma imagem HR “X”, de tamanho M x N e um conjunto de k imagens LR “Yk”, o modelo 
de observação pode ser expresso através do produto vetorial como sendo (Mirmedhi � 
Thillou, 2��7):

                                      Yk= D*Bk* Wk* X + Nk                                               (1)

onde:  
*Wk é uma matri� de rotação e translação M x N que mapeia as coordenadas 

da imagem de alta resolução para as de baixa e representa o movimento que ocor-
re durante a aquisição;

*Bk é uma matri� M x N de deformação causada pelo sistema óptico, pelo 
movimento relativo durante o período de aquisição e pela função de espalhamento 
pontual (PSF) do sensor LR;

*D é a matri� de tamanho (M x N)²/(L x P) sendo L um fator de subamostragem 
na direção hori�ontal e P um fator de subamostragem na direção vertical;

*Nk é o ruído associado;
*D e Yk costumam ser os dados de entrada nos algoritmos de SR.
Através do reordenamento das colunas e das equaç�es resultantes, (�) pode ser 

reescrita, de acordo com Mirmedhi � Thillou (2��7) como: 

                                                 Y =H*X + N                                                       (2)

onde H representa todas as degradaç�es, ou seja, H = D*Bk*Wk, para todo k. A equa-
ção (2) basicamente corresponde à aplicação consecutiva das três matri�es D, Bk, Wk.

Como mencionado anteriormente, SR é um problema inverso e é mal� condicionado, 
devido à evidente falta de quadros LR e o ruído adicional. Portanto a matri� H é subdeter-
minada e as técnicas de regulari�ação podem ser usadas para solucionar este problema 
no processo de SR.

SR: Técnicas Existentes 
Os principais trabalhos de SR fazem referência ao algoritmo descrito por Tsai 

� Huang (�984). Eles descrevem um método no domínio da freqüência que é apli-
cada a imagens de satélite.

Uma boa visão geral dos atuais métodos de SR é dada por Borman � Steven-
son (�998). Ediç�es especiais sobre super�resolução de imagens foram publicadas 
em IEEE Signal Processing Maga�ine (2��3) e no Journal EURASIP em Applied 
Signal Processing (2��5). Também foram publicadas por Farsiu et al. (2��4), Van-
dewalle et al. (2��7), Gevrekci � Gunturk (2��6), Zibetti (2��7), Zhang et al. (2���), 
Takemura (2���), Telles (2��8) e Almeida (2��3), algoritmos e implementaç�es no 
ambiente Matlab com interface gráfica para o usuário (GUI) de Super�Resolução. 

Os métodos de SR são geralmente classificados em dois grandes grupos: 
•  Métodos no domínio da frequência: utili�am séries de Fourier e exploram 
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problemas na geração da amostragem (aliasing). Pode�se citar o Recursi-
ve Least Square (RLS) e o Total Least Square (LS).

•  Métodos no domínio espacial: utili�am séries de Taylor. O modelo de ob-
servação linear do domínio espacial abrange movimento global e não glo-
bal (local), borramento devido ao sistema óptico, borramento devido ao 
movimento do sensor, variabilidade espacial da função de espalhamento 
pontual (PSF), amostragem não ideal, artefatos oriundos do processo de 
compressão, etc. A reconstrução no domínio espacial possibilita a inclusão 
de restriç�es a priori, resultando em uma extrapolação da largura da banda 
no processo de reconstrução.

Observa-se na já citada Figura 5 que após a aquisição o registro de imagens 
é a primeira parte da maioria dos métodos de SR, podendo ser reali�ado tanto no 
domínio do espaço quanto no domínio da freqüência. Métodos de registro de ima-
gens foram pesquisados por Brown (�992), Fonseca � Manjunah (�996), Zitova � 
Flusser (2��3). Estão descritas a seguir algumas das técnicas mais utili�adas no 
domínio espacial; posteriormente descreve�se os métodos mais utili�ados para o 
registro no domínio da freqüência.

• Uma técnica muito utili�ada é calcular os pontos característicos salientes 
é mapear as funç�es correspondentes em diferentes imagens (Capel � 
Zisserman, 2��3; Irani � Peleg, �99�);

• Outra abordagem utili�a séries de Taylor para a aproximação das imagens. 
Os parâmetros de movimento são as incógnitas na aproximação e podem 
ser calculados a partir do conjunto de equaç�es que pode ser derivada 
a partir desta aproximação. Em virtude da série de Taylor fornecer uma 
boa aproximação apenas para pequenos deslocamentos, estes métodos 
de registro são geralmente aplicados iterativamente usando uma pirâmide 
gaussiana (Irani � Peleg, �99�; Keren et al. �988);

• Outros métodos são baseados no cálculo de um campo de fluxo óptico 
(Galvin et al., �998; Lucas � Kanade, �98�), que pode discriminar diferen-
tes padr�es de movimento em uma única imagem. 

Os métodos no domínio da freqüência são limitados ao movimento translacio-
nal em um plano paralelo ao plano da imagem. Pequenos deslocamentos planares 
podem ser modelados como deslocamentos de fase linear no domínio da freqüên-
cia, enquanto rotaç�es (no plano da imagem), no domínio espacial, correspondem 
a rotaç�es no domínio da freqüência. Além disso, os modelos de movimento mais 
gerais são mais dificeis de se modelar no domínio da freqüência. Entretanto, os mé-
todos de registro no domínio da frequência podem ser computacionalmente muito 
eficientes e oferecem boas ferramentas para modelar o aliasing. 

Se as imagens de entrada não são subamostradas, e se o movimento puder 
ser aproximado por um deslocamento planar, este deslocamento pode ser calcu-
lado como a diferença de fase linear entre as duas imagens (Vanderwalle et al., 
2��7). 

A rotação no plano pode ser modelada no domínio da freqüência por uma ro-
tação sobre o mesmo ângulo. Estes parâmetros de deslocamento e rotação podem 
ser estimados separadamente porque o deslocamento afeta apenas a informação 
da fase, enquanto a rotação afeta tanto a fase quanto a amplitude da transformada 
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de Fourier. Reddy � Chatterji (�996) e Marcel et al.(�997) utili�aram esses concei-
tos em seu algoritmo de registro de imagens. Para estimar a rotação, eles transfor-
maram a imagem no domínio de Fourier em coordenadas polares, de tal forma que 
o ângulo de rotação é transformado em deslocamento.

Outro método de estimativa de rotação é apresentado por Lucchese � Cor-
tela��o (2���). Eles calcularam o ângulo de rotação pesquisando os cru�amentos 
(zero crossing) entre o espectro de uma imagem e uma versão espelhada do es-
pectro da outra imagem. Marcel et al.(�997) estimaram o deslocamento da mesma 
forma. 

Se as imagens de baixa resolução possuem aliasing, então essas relaç�es 
simples não possuem mais validade. Se parte do espectro (geralmente as baixas 
frequências) está livre do aliasing, os parâmetros de mudança ainda podem ser 
estimados utili�ando apenas esta parte. O método para estimar a rotação baseado 
em baixas freqüências foi elaborado por Vandewalle et al (2��5). Nesse caso, o 
aliasing pode ser considerado como (parte do) ruído. Se o aliasing não pode ser 
negligenciado em qualquer parte do espectro, devem ser aplicados outros métodos 
para que se consiga modelá�lo. Esses métodos foram apresentados por Vanderwal�Vanderwal-
le et al. (2��7). 

A segunda parte dos métodos de super�resolução é a reconstrução, na qual 
uma imagem de alta resolução é reconstruída a partir do registro de imagens LR. 
Uma boa visão geral é dada por Park et al. (2��3). Segundo o autor, primeiramen-
te há um conjunto de métodos de interpolação não uniforme que reconstrói um 
sinal de banda limitado em um conjunto de amostras irregulares. Como descrito 
anteriormente, existem os métodos no domínio da frequência que foram adaptados 
para modelar o ruído e o borramento.

Outra categoria de algoritmos de reconstrução baseia�se no método de Pro-
jeção no Conjunto Convexo – POCS. Estes são algoritmos iterativos nos quais a 
reconstrução ocorre sucessivamente em diferentes conjuntos convexos represen�ção ocorre sucessivamente em diferentes conjuntos convexos represen� em diferentes conjuntos convexos represen-
tando a informação prévia sobre a imagem HR. Depois de um número de iteraç�es, 
a imagem reconstruída converge para a imagem no cru�amento de diferentes con-
juntos (Patti et al., �997). 

Da mesma forma, os algoritmos de Iterative Backprojection (IBP) usam um 
modelo do processo de imagens para estimar a imagens de baixa resolução, que 
seria criado ao capturar a estimativa de reconstrução em curso. A estimativa de 
alta resolução é então corrigida através de um termo relativo a diferença entre as 
imagens LR estimadas e as reais. 

Zomet et al. (2���) prop�em o algoritmo Robust Super Resolution, que é basi-
camente uma versão melhorada do Iterated Back Projection, onde a única diferença 
reside no fato de que ao somar todos os erros para a estimação da imagem de alta 
resolução, esse método utili�a como imagem gradiente a média de todos os erros.

Uma abordagem de máximo a posteriori (MAP) também pode ser usada para 
a reconstrução. Este método permite facilmente adicionar diferentes prioridades 
na imagem reconstruída no modelo. Farsiu et al. (2��4) aumentou a robuste� do 
algoritmo apresentado por Elad � Hel�Or (2���), substituindo a minimi�ação da 
norma L2 pela minimi�ação da norma L�. Eles também acrescentaram um termo 
de regulari�ação para estabili�ar a reconstrução. 



13 2o Trimestre de 2013 – 

O algoritmo Structure-Adaptive Normalized Convolution, proposto por Pham 
et al. (2��6) usa convolução normali�ada para reconstruir a imagem de alta reso-
lução. Duas opç�es podem ser habilitadas para esse algoritmo: robuste� a ruídos 
(que basicamente analisa todas as imagens de baixa resolução e decide quais 
pixels podem estar ruidosos e não os considera no processamento) e um segundo 
processamento para reali�ar a correção de possíveis erros. Essa segunda etapa 
basicamente adapta o tamanho e a orientação dos filtros gaussianos na convolu-
ção normali�ada. Isso pode resultar em uma imagem mais realçada. 

De acordo com o conteúdo apresentado anteriormente, existem inúmeras téc-
nicas de SR que podem ser aplicadas às sequências de imagens LR geradas por 
VANT’s em geral, possibilitando a otimi�ação, dessa maneira, do processo video-
gráfico de vigilância e reconhecimento executado pelo veículo.

VANT VT-15: Características e Aquisição de Imagens
 Em novembro de 2010 a empresa Flight Technologies, juntamente com  

Centro Tecnológico do Exército (CTEx), reali�aram na Academia da Força Aérea 
(AFA), na cidade de Pirassununga � SP, uma participação na Operação Agulhas 
Negras (OPAN) com duração de 4 dias.

De acordo com o Estado Maior do Exército (EME), o objetivo desta participa-
ção foi auxiliar a Divisão de Exército (DE) no levantamento de dados de inteligência 
por intermédio das imagens do VANT VT��5 para auxílio à tomada de decisão do 
comandante da DE. A OPAN foi uma operação de adestramento de grande enver-
gadura que envolveu a participação de tropas estratégicas do Exército. O emprego 
do sistema VANT VT��5 foi de grande importância para o levantamento das posi-
ç�es inimigas.

As características do VANT fornecidas pelo CTEx foram: 
• Características operacionais
• Teto  3.000m
• Peso máximo de decolagem  75kg;
• Carga útil  �2kg;
• Autonomia de voo  2h;
• Velocidade de cru�eiro  �26km/h;
• Sistema autônomo ou remotamente pilotado;
• Gerador de energia/motor de partida;
• Estação de controle móvel;
• Decolagem manual.

Sistemas e Sensores instalados a bordo
• Receptor GPS;
• Sistema composto de câmara de vídeo Axis 233D  com transmissão em 

tempo real;
• Altímetro;
• Velocímetro (velocidade aerodinâmica);
• Sensor de temperatura;
• Sensor de atitude baseado em GPS.
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Inicialmente foi realizado pela equipe da Flight Technologies um planejamento 
da operação com a delimitação da área a ser sobrevoada (Figura 6), distância da 
estação de solo (link de comunicação), e plano de voo com base nos pontos que 
deveriam ser percorridos para o recobrimento do teatro de operaç�es.

Figura 6. Teatro de operações OPAN (CTEx, 2010).

Em virtude de não ser este o objetivo principal da operação, o voo não foi 
reali�ado com base em um projeto videográfico e somente imagens de vídeo LR 
foram geradas. Não foram coletados pontos de controle no terreno para posterior 
amarração dos modelos e dos mosaicos, nem foi reali�ado qualquer tipo de pro-
cessamento desse material, devido ao fato do emprego de VANTs para o MD estar 
restrito, por enquanto, apenas à operaç�es de vigilância e reconhecimento.

A seção de inteligência do Comando Militar do Sudeste (CMSE) elaborou o 
relatório da missão com base na gravação do vídeo gerado. Mediante autori�ação 
do EME, trechos desse vídeo foram disponibili�ados pelo CTEx para dar subsídio 
a pesquisa reali�ada por Figueira (2���), sendo fornecidos também dados funda-
mentais (voo e configuração da câmara) para o cálculo da resolução espacial no 
terreno (Ground Sample Distance � GSD).

Foi reali�ado o cálculo do GSD para uma análise preliminar do material obtido. 
Foram fornecidos os valores da velocidade, a altura de voo, o Common Interme-
diate Format (CIF) (número de pixels na vertical e na hori�ontal em cada quadro). A 
distância focal e o FOV não foram fornecidos, portanto foram utili�ados valores com 
base nas especificaç�es do fabricante mostradas na Figura 7. 

Figura 7. Especificações da câmara de vídeo Axis 233D do VANT VT-15
(AXIS, 2010).
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Na Figura 8 observa�se a geometria de aquisição das imagens. Para a esti-
mativa do GSD considera�se o triângulo formado pelo avião, o pé da perpendicular 
e o ponto limite do FOV, ou seja, D/2.

Figura 8. Geometria de aquisição das imagens VANT VT-15.

Assim sendo, pela Figura 8 obtém�se:

                                        tan (w/2) = (D/2)/H                                             (3)

Substituindo os valores do w e H em (3) obtém�se D =�.�58,945m. Dividindo 
esse valor pelo número de pixels (CIF hori�ontal de 288px) obtém�se o tamanho de 
um pixel. Dessa forma, o GSD estimado para os dados em questão é de 3,67m, para 
o pior caso, ou seja, para a maior abertura da câmara (ângulo de visada de 55.8°).

Esse cálculo possibilitou a estimativa da ordem de grande�a da resolução 
espacial. Porém, pode�se observar, tendo por base a Figura 9 em comparação com 
uma imagem Ikonos de 5m de resolução espacial, que as amostras fornecidas não 
permitem a percepção de detalhes compatível com o valor obtido (inferior a 5m). O 
fato requer análise mais aprofundada sobre os métodos e sistemas de compressão, 
compactação, codificação, decodificação e sequenciamento de imagens de vídeo 
utili�adas no arma�enamento e na transferência dos dados para a estação de solo. 
Essa análise não será reali�ada nesse contexto por não ser objetivo deste trabalho. 

Dada a concepção do sistema observou�se que é necessário transmitir grande 
volume de dados LR em tempo real, considerando o limite da banda passante. Em 
virtude da degradação aparente das amostras, sugere�se aplicar às sequências de 
imagens LR de vídeo que chegam à estação de solo as diversas técnicas de SR 
apresentadas anteriormente para o melhoramento das imagens. 
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Figura 9.  Amostras de imagens da câmara Axis 233D doVANT VT-15
 (CTEx, 2010).

Considerações Finais

Com a estimação do valor da resolução especial de 3,67m para a pior con-
figuração da câmara pode�se considerar viável a hipótese de um processo video-
gráfico completo utili�ando o VANT VT��5. No entanto ao se analisar as amostras 
obtidas do sequenciamento do vídeo constata�se que houve perda significativa de 
detalhes, justificando dessa maneira a utili�ação de técnicas de SR apresentadas 
nesse trabalho para o melhoramento das imagens.

Com base no estudo de SR reali�ado pode�se observar que os métodos des-
critos no trabalho podem ser muito úteis para a reconstrução de imagens VANT. 
Essas imagens SR podem servir para aferir e calibrar imagens de sensoriamento 
remoto em regi�es de difícil acesso. 

Um dos fatores limitadores da ampliação do uso da tecnologia de sensoria-
mento remoto é a dificuldade de se confirmar a nature�a dos elementos nas ima-
gens. Além dos problemas inerentes à tecnologia (resolução espacial) um fator 
relevante é a dificuldade de se gerar amostras significativas da superfície as quais 
possam ser correlacionadas com medidas extraídas de imagens. Nesse sentido as 
imagens SR obtidas seriam fundamentais para a composição dos bancos de ima-
gens previstos em sistemas de planejamento de missão do VANT VT��5.

Constata�se que a obtenção de imagens de alta resolução do VANT VT��5 
seria de grande importância para a concepção de um sistema de imageamento 
videográfico de baixo custo. 

Como vantagens desse sistema podemos destacar: 
• Miss�es planejadas em curto espaço de tempo e sem recursos específicos 

para o mapeamento;
•  Possibilidade de estudo de emprego de técnicas de SR a outras platafor-

mas não�métricas, tais como helicópteros do Exército Brasileiro em mis-
s�es de reconhecimento, Dirigíveis Aéreos Não�Tripulados (DANT);

•  Facilidade de uso; 
•  Rapide� compatível com miss�es de interesse militar;
•  Mínimo de dependência da tecnologia estrangeira.
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Vislumbra�se ainda gerar, a partir da aquisição dessas imagens, ortomosaicos 
SR em curto espaço de tempo para carga no banco de dados do Módulo C2 em Com-
bate, projeto do Comando e Controle Operacional Terrestre do Exército, com vistas à 
capacitação do Combatente do Futuro � COBRA.
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