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Resum 
 
En aquest treball es proposa un mètode per a l'estimació del flux òptic entre dos imatges 

basat en l’algorisme TV-L¹. L'objectiu principal és millorar la precisió d'aquest mètode 

en les zones de la primera imatge que queden ocultes en la segona. El problema de les 

oclusions en la detecció del flux òptic consta de dos parts: detecció d'oclusions i estimació 

del flux en les oclusions. El treball es basa, primerament, en la implementació, l’anàlisi i 

comparació de diferents mètodes per a la detecció de les oclusions i, en segon lloc, 

proposta, implementació i avaluació d’una versió modificada del TV-L¹ per a una millor 

estimació del moviment en les zones ocultes detectades a partir d’una modificació del 

terme de dades en les zones d’oclusió. 
 

 

 

 

Abstract 

 

In this work it is proposed a new optical flow method based in the TV-L1 algorithm. The 

main purpose is to improve the accuracy of it in zones from the first image which are 

occluded in the next one. The occlusions problem in optical flow detection is divided in 

two parts: occlusions detection and occlusions filling. This research is composed firstly 

by the implementation, analysis and comparison of different occlusion detection methods 

and, secondly, by a proposal, implementation and evaluation of a modified TV-L1 for a 

better movement estimation in the occult zones detected. This modification is done 

modifying the data term in occluded regions.  
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Motivació i context 

El flux òptic és un dels temes principals en el camp de la visió per computador ja que 

serveix de base per a molts altres estudis relacionats amb aquest camp.  La tasca principal 

dels mètodes de càlcul de flux òptic consisteix en trobar el desplaçament de patrons 

d'intensitat entre dos imatges d'una mateixa escena, normalment seran dos trames 

consecutives en un vídeo o imatges estèreo. Aquest desplaçament és causat en gran part 

pel moviment que hi hagi en aquesta escena, per tant podem dir que el flux òptic ens dóna 

una representació del moviment de l'escena en dos dimensions a baix nivell. 

Desafortunadament pot haver-hi molts altres factors que produeixin canvis d'intensitat en 

la imatge i dificulten l'obtenció d’una bona aproximació al moviment real com poden ser 

canvis en la il·luminació de l'escena i oclusions. Aquest segon problema és en el qual es 

centrarà aquest treball. 

 

Si no tenim en compte els píxels d'una imatge que no apareixen en la següent -és a dir les 

oclusions- ens portaran a un resultat de flux òptic erroni, ja que l’algorisme assignarà 

correspondències falses i l'estimació del moviment serà incorrecte. És per això que un 

tractament òptim de les oclusions en un mètode de flux òptic ens conduirà a un millor 

resultat. 

 

L'obtenció d’una estimació acurada del flux òptic és important per a molts camps d'estudi 

actuals, ja que s'utilitza com a dades inicials per a moltes aplicacions. Un exemple clar és 

veu en tasques on s’utilitza anàlisi de vídeos, on el flux òptic és útil per a la interpretació 

semàntica en la detecció d'accions i d'objectes en moviment, gràcies a que proporciona la 

possibilitat d’agrupar tots els píxels que es mouen igual. Un altre camp en que es fa ús 

del flux òptic des de fa anys és en sistemes de compressió de vídeo com el MPEG, on 

s’agrupen píxels amb la mitja del seu moviment i així s’aconsegueix reduir informació 

en trames intermèdies. En biomedicina se’n fa ús en varies funcions com analitzar el flux 

de la sang, detectar la deformació d'òrgans, seguir el moviment de les cèl·lules i les 

estructures que aquestes formen entre altres. En els darrers anys és un tema molt present 

en la robòtica i la conducció automàtica per a detectar obstacles i el comportament dels 

vianants.  
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Durant tots els anys que es porta estudiant aquest tema s’han desenvolupat molts mètodes 

per al càlcul de flux òptic i, tot i que els resultats són cada cop més precisos, encara no 

s’ha aconseguit implementar cap algoritme que assoleixi resultats acurats per a qualsevol 

tipus de vídeo. És per això que hem decidit dur a terme aquesta investigació ja que, degut 

als múltiples camps on es fa ús d’aquests mètodes actualment, s’ha de seguir investigant 

per a poder seguir millorant l’estimació del flux òptic. 

 

1.2. Estructura del projecte 

Aquest treball està estructurat en cinc capítols: 1. Introducció, 2. Conceptes previs, 3. 

Metodologia, 4. Avaluació i Resultats i 5. Conclusions. A la introducció es fa un breu 

resum del que és el problema del flux òptic i quines aplicacions té, i una breu explicació 

de com està estructurat el treball. En l’apartat de Conceptes previs hi trobem una 

explicació detallada del problema del flux òptic seguida dels principals mètodes i 

procediments per a dur-ne a terme el seu càlcul que s’han desenvolupat al llarg dels anys. 

Al primer subapartat de la Metodologia ens centrem en les possibles diferents maneres 

per a detectar les zones d’oclusions entre imatges que s’han utilitzat. Seguidament es fa 

una explicació detallada de l’algoritme TV-L1- que s’ha utilitzat de base per a fer aquest 

treball- i les millores que hem implementat. El capítol 4 consisteix en un conjunt de taules 

i imatges que ens permeten veure la precisió dels mètodes explicats en el capítol anterior. 

I finalment en les conclusions es fa un recull dels resultats més significatius obtinguts 

comentant-ne els punts positius i els negatius i possibles millores de cara a un pròxim 

estudi. 
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2. CONCEPTES PREVIS 

2.1. Flux òptic 

El flux òptic consisteix en trobar el desplaçament dels píxels entre dos imatges 

consecutives en un vídeo. Una hipòtesi àmpliament utilitzada a la literatura es la d'assumir 

que no hi ha canvis d'intensitat entre es píxels corresponents de les dos imatges. 

a) Brightness Constancy Assumption 

L’equació que defineix l’assumpció d’intensitat constant és:: x , =  ( 1) 

És habitual aproximar la derivada per el quocient entre els increments. Ara bé, com que 

és una derivada, aquesta aproximació només és vàlida per a increments temporals molt 

petits, com és l'exemple de dos trames consecutives d'un vídeo. En aquest cas 

podríem redefinir l’equació: x + x − x =  ( 2) 

On x = ,  és la posició d'un píxel en la primera imatge i x = x , x  el 

desplaçament del píxel  de I0  a  I1. 

Aquesta equació defineix el problema del flux òptic com a un problema d'optimització 

on l'objectiu és trobar el vector de moviment x  tal que min, {|I1 x+w x − I0 x |} ( 3) 

Però la resolució d'aquest problema pot ser complicada degut a que és una equació no 

lineal, per a simplificar els càlculs aproximarem l’equació a una lineal amb Taylor de 

primer ordre: 

u x · dI x
dx + v x · dI x

dy + dI x
dt = 0 ( 4) 

O escrit d’una altre manera 

w · I + It = 0 ( 5) 

On I és el gradient espacial de I, és a dir un vector format per les seves dues derivades 

parcials. (Fortun, Bouthemy, & Kervrann, 2015b; Wedel & Cremers, 2011) 
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Tot i així el problema resultant és d'una equació i dos incògnites, la quantitat de moviment 

en l'eix x, u, i en l’eix y, v, per tant és un problema indeterminat en el qual podem obtenir 

infinites solucions per a zones de la imatge on no hi ha canvis d'intensitat. Aquest 

problema s'anomena problema d'obertura.  

b) Problema d'obertura 

El problema d'obertura es refereix al fet de que sovint no podem determinar el moviment 

d'un objecte si el veiem només a través d'una petita obertura degut a la falta d'informació. 

Aquesta obertura fa analogia al petit espai que abasten les derivades espacials en 

l’equació (4). (Wedel & Cremers, 2011) 

 

 

 

 

 

- En el primer dibuix de la figura podem veure que si només tenim visibilitat dins 

el cercle, és impossible saber el moviment del quadrat ja que no hi ha diferència 

d'intensitats. Matemàticament tindrem un problema amb infinites solucions: 

u x · 0+ v x · 0+ It = 0 ( 6) 

- En el segon dibuix podrem reconstruir el moviment en l'eix x, degut a que veiem 

com es desplaça la vora del quadrat i per tant tenim un canvi d'intensitats, però no 

en l'eix y.  Matemàticament: 

u x · Ix + v x · 0 + It = 0 ( 7) 

- En el tercer cas podem visualitzar el moviment en les dos dimensions del quadrat 

ja que veient-ne la cantonada tenim el canvi d'intensitat en els dos eixos. 

Matemàticament: 

u x · Ix + v x · Iy + It = 0 ( 8) 

Figura 1: Il·lustració dels tres possibles casos que determinen el problema de la 
obertura. (Wedel & Cremers, 2011) 
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2.2. Coherència espacial en el flux òptic 

Per tant veiem que l'assumpció d'intensitats constants no és suficient per al càlcul del flux 

òptic. Per a solucionar aquest problema és necessària una restricció que regularitzi 

l'equació (4) imposant coherència espacial ja que s'assumeix que el moviment de cada 

punt de la imatge serà semblant al dels seus veïns. Segons el tipus de regularització 

dividirem els mètodes de càlcul en mètodes paramètrics i mètodes de regularització. 

a) Mètodes paramètrics 

Els mètodes paramètrics, basats en característiques locals es defineixen perquè el 

moviment de cada píxel es calcula tenint en compte els píxels veïns per a conservar la 

coherència espacial però independentment de la resta de la imatge.  

Aquests mètodes funcionen a partir de models paramètrics que tenen en compte les 

característiques espacials d'un píxel en relació amb els seus veïns, com poden ser 

cantonades o vores. L'objectiu és minimitzar l'energia en sub-regions de la imatge R Ω 

trobant el moviment wα que està directament relacionat amb el vector de paràmetres α. 

L'energia està ponderada amb la funció g(x) que controla la influència del píxel x sobre 

la resta. 

α̂ = argmin
α

∑ g x ρdata x, I0,I1,wα
x R

 ( 9) 

És important escollir un bon model paramètric del moviment i determinar la mida de les 

regions en que es subdivideix la imatge depenent de l'aplicació que li vulguem donar a 

l'algoritme. En general aquests mètodes s'utilitzen en aplicacions concretes però en 

general no són tan eficients en aplicacions genèriques ja que alguns mètodes seran més 

òptims per a deformacions, altres per  translacions, desplaçaments llargs o desplaçaments 

suaus.(Fortun et al., 2015b) 

Alguns exemples de mètodes paramètrics són el Mètode de Lucas-Kanade (Lucas & 

Kanade, 1981)  i Optical Flow using Census Transform (Stein, 2004). 

 

Mètode de Lucas – Kanade 

Aquest mètode consisteix en assumir que tots els píxels en una regió petita N de la imatge 

tenen el mateix moviment, d'aquesta manera passem a tenir un sistema amb més 
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equacions que incògnites i podem aproximar la solució resolent un problema de mínims 

quadrats. 

min, { ∑ It x' + Ix x' u+ Iy x' v
x' N x

²} 
( 10) 

És un dels primers mètodes amb bons resultats en la història del flux òptic i és bastant 

eficient detectant rotacions i canvis d'escala.(Lucas & Kanade, 1981) 

 

Mètode utilitzant la transformada de cens 

Aquest mètode es basa en buscar les correspondències estructurals de les imatges. 

Consisteix en crear un vector de característiques per a cada píxel en el qual es comparen 

els píxels veïns i se'ls assigna un 0 si la intensitat del píxel veí és menor a la del píxel en 

qüestió, un 1 si és semblant i un 2 si és major.   

 

Així s'aconsegueix una forma simple de descriure la estructura de la zona del píxel i es 

busquen les estructures iguals o semblants entre les dos imatges. És un mètode força 

general que funciona a temps real però no és òptim per a rotacions i canvis d'escala. (Stein, 

2004) 

 

b) Mètodes de regularització 

Els mètodes de regularització afegeixen al terme que determina la intensitat constant que 

hem vist anteriorment ρdata x, I0,I1,w , un terme de regularització  ρreg x,w  que penalitza 

les derivades del moviment per imposar suavitat en el flux òptic. L'objectiu d'aquest 

conjunt de mètodes és imposar suavitat en zones on els píxels tenen el mateix moviment 

però preservar la discontinuïtat de moviment en cantonades o vores dels objectes. La 

constant λ és la que s'encarrega de donar-li la importància desitjada a la suavitat que 

imposa el terme de regularització. 
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Eglobal w = ∫ ρdata x, I0,I1,w + λρreg x,w dx
Ω

 
( 11) 

El terme de regularització interconnecta tots els píxels de la imatge entre si de manera 

que podem minimitzar l'energia global d'aquests dos termes directament per a tota la 

imatge assegurant coherència espacial. 

Els dos factors clau per a aconseguir un bon mètode de regularització és tenir una energia 

amb uns termes de dades i de regularització que defineixin acuradament el moviment i 

una optimització global escaient per a aquesta energia escollida. Hi ha dos tipus 

d’optimització possibles: utilitzant mètodes variacionals, que treballen en espai continu, 

o combinatoris, que treballen en espai discret i finit. (Fortun et al., 2015b) 

Hi ha diferents tipus de termes de regularització, uns asseguren suavitat espacial en un 

veïnatge petit, amb el gradient del flux, o amb un veïnatge més extens amb 

regularitzacións no-locals, i altres asseguren coherència temporal del flux al llarg del 

vídeo. 

La manera més utilitzada fins ara per a assegurar suavitat espacial en el moviment és la 

penalització utilitzant la magnitud del gradient del moviment. El gradient del moviment 

és més alt quan hi ha variacions abruptes del moviment, al afegir-lo a l'energia i 

minimitzar-lo aconseguim suavitzar el camp de moviment limitant la diferència entre la 

velocitat d'un píxel i la velocitat mitjana dels píxels més propers a aquest. Si hi ha 

coneixement del tipus d'escena analitzada o el tipus de moviment es pot afegir una funció 

de pesos per a imposar la quantitat de suavització necessària segons les estructures 

conegudes. (Fortun et al., 2015b) 

 

Mètode Horn – Schunck 

L'any 1981 B.K.P Horn i B.G. Schunck proposen el primer mètode variacional per 

resoldre el problema de flux òptic en el qual s'utilitza  el gradient de les components del 

flux òptic per a assegurar la regularització del moviment. 

E = ∫(Ixu + Iyv + It)
Ω

² + λ ‖ u‖² + ‖ v‖²   dΩ ( 12) 

Aquest mètode és del qual parteixen la gran majoria de mètodes de regularització 

combinats amb altres termes de dades i de regularització, però té dos grans limitacions. 
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Primerament, els quadrats del terme de regularització penalitzen gradients elevats, i per 

tant anul·len discontinuïtats en la imatge. Per altre banda, els quadrats del terme de dades 

provoquen que els valors atípics de les dades no es tractin de manera robusta. (Horn & 

Schunck, 1981) 

 

Variació Total L¹ 

Per tal de solucionar els problemes que causa el mètode Horn – Schunck, el mètode de 

Variació Total L1 en modifica l'energia de la següent manera: 

E = ∫|Ixu+ Iyv+ It|
Ω

+ λ | u| + | v|  dΩ ( 13) 

La funció quadràtica del terme de dades és substituïda per a la norma L¹, així l’energia 

no agafa valors tan grans quan hi ha valors atípics en les dades. I la integral de la norma 

L² del terme de regularització és substituïda per la variació total, una mesura per a calcular 

la quantitat de variació en les dades, d'aquesta manera, evitant també els valors molt 

elevats dels quadrats en els gradients elevats, es permet un càlcul més precís en les 

discontinuïtats. (Zach, Pock, & Bischof, 2007) 

El problema d'aquest mètode és que l'algorisme d'optimitzacio no es pot calcular de forma 

tan simple, com el de Horn - Schunck, degut a que el conjunt dels dos termes no és continu 

diferenciable, però hi ha diferents mètodes per a aconseguir-ho com mètodes basats en la 

dualitat de variables. 

 

2.3. Càlcul Variacional 

El càlcul variacional consisteix en definir les característiques que ha de tenir el problema 

en funcionals de cost sobre un espai de solució continu i derivant directament aquest 

funcional es troba el mínim, és a dir el resultat òptim, d'una manera matemàticament 

transparent.  

 

Per a poder dur a terme aquest càlcul, la derivada del funcional en qüestió s'ha de poder 

escriure com a l’anomenada equació de Euler – Lagrange, una equació diferencial la qual 

forma la condició necessària per a poder minimitzar l'energia.  

El funcional a derivar tindrà la següent forma 
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= � ,  ( 14) 

on = �� , . . . , �� �   i  � ,  és la densitat Lagrangiana. 

Per a poder derivar el funcional E s'utilitza la Derivativa de Gâteaux (1919) la qual estén 

el concepte de derivada direccional a espais de vectors arbitraris. La derivada de E(u) en 

la direcció h(x) és: 

ℎ = limϵ→ + ϵℎ −ϵ = � − div
� ℎ  ( 15) 

L'extrem del funcional serà el punt en que E(u) no tingui variació en cap direcció, per tant 

obtindrem l’equació de Euler-Lagrange: = � − div
� =  ( 16) 

En el cas de l'equació general per al flux òptic obtindrem el següent sistema: ρ , , , − div
ρ , =  ρ , , , − div
ρ , =  

( 17) 

(Wedel & Cremers, 2011) 

Per a poder resoldre aquestes equacions hi ha molts mètodes d'optimització que s'utilitzen 

segons el tipus de termes que formen l’energia del problema i segons la importància que 

es vulgui donar al cost computacional i a la precisió de la solució. 

Quan el problema és lineal, com és el cas de l'algoritme de Horn – Schunck, es pot 

resoldre directament amb mètodes iteratius com ara Gauss-Seidel, successive over-

relaxation (SOR) o Jacobi solver. Però la gran majoria d'algoritmes que existeixen avui 

en dia no són lineals i es necessiten altres mètodes de resolució com per exemple 

discretització primerenca, que consisteix en canviar en espai discret el funcional abans de 

calcular l’equació d’Euler-Lagrange i s’utilitza en termes no-locals, o minimització mig-

quadràtica que es basa en separar el funcional en diferents sub-problemes.(Fortun et al., 

2015b) 

 

Un altre mètode d'optimització és divisió proximal basat també en alternar la 

minimització de senzills sub-problemes. Consisteix en afegir una dualitat de variables v 

i u, les quals les dos representen el moviment w, i un tercer terme quadràtic que ens 

permeti separar el funcional en dos funcionals més simples i que buscarà que u i v siguin 

el més semblants possibles minimitzant la distància entre les dos variables.   
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És a dir, es reescriu l'energia del problema de la següent forma: 

E = ∫ ρdata x, I0, I1,v + 1
2θ u− v ² + λρreg x,u dx

Ω

 ( 18) 

I s’obté la solució alternant dos passos: 

1. Fixant la variable v, resoldrem el terme de regularització i obtindrem u 

min
u
∫ 1

2θ u− v ² + λρreg x,u
Ω

dx ( 19) 

2. Amb el resultat obtingut de u, resoldrem el terme de dades i obtindrem una nova 

v 

min
v
∫ ρdata x, I0, I1,v + 1

2θ u− v ²
Ω

dx ( 20) 

Aquest mètode és el que s'utilitza generalment per a la resolució del TV-L¹ (Zach et al., 

2007) i ens interessa especialment per a aquest treball ja que és del qual parteix l'algoritme 

proposat. 

 

2.4. Problemes en el càlcul del flux òptic 

El motiu per el qual encara no s'ha trobat un mètode que funcioni eficaç i eficientment 

per a qualsevol vídeo, tot i ser un tema que fa més de 30 anys que s'estudia, és degut a 

que hi pot haver molts tipus de moviment en un vídeo, i hi ha varis factors que compliquen 

els càlculs de manera que resulta molt difícil trobar una formulació que modeli aquesta 

gran varietat de components possibles a tenir en compte. En aquest apartat veurem els 

principals obstacles a l'hora de calcular el flux òptic. 

a) Brightness constancy assumtpion 

Al inici d'aquest capítol la primera assumpció que es fa per al càlcul del camp de 

moviment i present en gran part dels algoritmes és la assumpció de intensitat constant. 

Però és molt comú en un vídeo que hi hagi canvis d'intensitats en un mateix punt al llarg 

del temps ja que degut al moviment dels objectes o l'escena es produeixen ombres, 

reflexions o canvis d'il·luminació. Aquests canvis, si no es tenen en compte en la 

formulació, poden portar a errors en la solució. 
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b) Desplaçaments llargs 

Degut a l'aproximació de l'equació d'intensitat constant amb Taylor de primer ordre (4), 

la modelització del problema és només vàlida per a desplaçaments petits ja que les 

derivades espacials limiten el resultat. 

Una de les solucions més comuns per a detectar els llargs desplaçaments és utilitzar 

coarse-to-fine-schemes o esquemes piramidals. S'utilitza per exemple en l'algoritme TV-

L¹ de (Sánchez, Meinhardt-Llopis, & Facciolo, 2013) que s'ha utilitzat en aquest treball. 

Aquest mètode consisteix en crear una piràmide de les imatges font (Level 0 a la Figura 

2)  mostrejant-les per aconseguir imatges amb menys resolució, i per tant eliminant les 

altes freqüències, en que es pot localitzar amb més facilitat l'estructura de la imatges i 

obviar-ne els detalls. S'executa primer el nivell superior de la piràmide i es va iterant per 

a tenir cada cop més detall utilitzant d'entrada el moviment trobat en l'escala anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest mètode no és òptim en molts casos ja que el seguiment d'estructures petites es 

perd en els nivells alts de la piràmide. És per això que aquests últims anys s'està treballant 

amb nous mètodes basats en feature maching on primer es busquen correspondències 

estructurals entre les dos imatges, i s'utilitza el desplaçament de les correspondències 

entre les dos imatges per a guiar la cerca del camp de moviment. Un exemple és (Brox & 

Malik, 2011), que utilitza descriptors SIFT per a buscar aquestes correspondències. 

c) Oclusions 

Un altre factor present en la gran majoria de vídeos i que esdevé un obstacle en el càlcul 

del flux òptic són les oclusions. Les oclusions són els píxels presents a una imatge que no 

apareixen a la següent degut a que queden tapats per a un altre objecte. L'algoritme 

Figura 2. Coarse-to-fine Scheme  (Wedel & Cremers, 2011) 
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assignarà moviments erronis per aquests píxels ja que trobarà correspondències falses 

entre les imatges, és per això que és un problema important a tractar i és l’objectiu 

d’estudi d'aquest treball. 

 

El tractament de les oclusions es divideix en dos parts, detecció d'oclusions i estimació 

del moviment en les oclusions. 

 

Detecció d'oclusions 

La detecció d'oclusions consisteix en dividir la imatge en zones ocultes i zones no ocultes 

generant un mapa binari: = {           �   �           �   �  � �       ( 21) 

Existeixen varis mètodes que permeten obtenir una estimació d’aquest mapa binari entre 

dos imatges a partir del camp de flux. Per aquest treball s’han utilitzat els mètodes de 

Forward Backward Consistency Check, la divergència negativa del flux i Data Constancy 

Violation que explicarem en l’apartat 3.1.  

Per a poder diferenciar les zones ocultes de les visibles cal destacar que en un vídeo 

podem trobar dos tipus d’oclusions, que es generen depenent del tipus moviment dels 

objectes en l’escena: 

- Oclusions degudes al moviment d’objectes, figura 3 (a) i (b). 

- Oclusions degudes a la aparició/desaparició d’objectes, deformacions de 

l’objecte, o canvis de color en l’objecte, Figura 3 (c) i (d), en aquest cas les zones 

d’oclusió i de desoclusió es sobreposen. 

 
Figura 3.(a) Dos imatges on veiem el desplaçament d’un objecte. (b) Veiem en vermell en la imatge superior 
les zones ocultes i en la inferior les zones desocultes. (c) Dos imatges on veiem l’aparició d’un objecte. (d) 



 

 13 

Les zones d’oclusió i disoclusió entre les dos imatges es sobreposen.  (Xiao, Cheng, Sawhney, Rao, & 
Isnardi, 2006) 

 

És important tenir en compte aquesta classificació del tipus d’oclusions ja que alguns dels 

mètodes utilitzats no detecten el segon tipus a causa d’aquest solapament. 

La detecció d’oclusions és un tema delicat ja que els resultats estan limitats per la precisió 

del flux òptic calculat. És per això han sortit tècniques que calculen conjuntament el mapa 

binari amb el camp de flux arribant a una convergència mútua com és el cas proposat per 

(Fortun, Bouthemy, & Kervrann, 2015) 

  

Estimació del moviment en zones ocultes 

Un cop obtingut el mapa d'oclusions l'objectiu és reconstruir el moviment per als píxels 

ocults. Ja que és impossible de localitzar el píxel ocult, aquesta fase consisteix en assignar 

un moviment semblant al de píxels pròxims que pertanyin al mateix objecte. 

Una manera senzilla d'aconseguir-ho en els algoritmes de flux òptic globals és confiar 

amb la difusió anul·lant el terme de dades en les zones ocultes. D'aquesta manera en els 

píxels ocults només actuarà el terme de regularització i per tant s'imposarà que tinguin un 

moviment semblant al dels píxels pròxims. 

Eglobal w = ∫ 1− o x ρdata x, I0,I1,w + λρreg x,w dx
Ω

 ( 22) 

El problema d'aquest mètode és que és no és vàlid per a zones d’oclusions grans. És per 

això que recentment estan sortint nous mètodes que afegeixen nous termes per a millorar 

l’estimació del moviment en oclusions com per exemple també el mètode proposat per 

(Fortun et al., 2015a) que afegeix un terme no local per als píxels ocults i que utilitzarem 

en el mètode proposat en aquest treball com veurem amb més detall en l’apartat 3.2.    

 

2.5. Avaluació de resultats 

a) Anàlisi de resultats de l'estimació de flux òptic 

Fins ara hem estat veient què és el flux òptic i un resum de varis mètodes per a calcular-

lo, però també és important tenir en compte com avaluar i comparar els resultats obtinguts 

amb cada mètode. 
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Per a poder visualitzar els resultats s'utilitza generalment una codificació de colors per als 

vectors de moviment, en que, cada direcció té una tonalitat diferent, i la magnitud es 

representa amb la intensitat del color com veiem a la Figura 4. 

També és necessari poder fer una comparació objectiva a partir dels resultats per a poder 

comparar i avaluar els diferents algoritmes. Avui en dia, això ho podem fer gràcies a 

diferents bases de dades de seqüències d'imatges amb els seus corresponents resultats, 

anomenats ground truth, de flux òptic. També hi ha diferents mesures estàndard que 

permeten calcular la diferència entre el moviment de referència wref = uref, vref , és a dir 

el ground truth, i el estimat per a l'algoritme a avaluar = , . 

 

 

Els primers en avaluar i comparar les diferents tècniques del moment van ser (Barron, 

Fleet, & Beauchemin, 1994) i una de les primers seqüències de vídeos amb ground truth 

les van fer (Otte & Nagel, 1994) a partir de imatges d’un robot amb un moviment 

determinat que permetia calcular-ne el camp de flux real. Però a mesura que ha anat 

avançant la recerca en aquest camp, també ha anat avançant els mètodes d’avaluació amb 

noves bases de dades i mètriques que s’adapten al progrés dels algoritmes. Dos bases de 

dades molt utilitzades són la de la Middlebury (Baker et al., 2011) i la de MPI Sintel 

(Butler, Wulff, Stanley, & Black, 2012). Aquesta última és un conjunt de vídeos sintètics 

que proporcionen tots els punts d’interès en l’estudi (llargs desplaçaments, oclusions, 

deformacions, zones borroses...) i disposa de ground truth del camp de flux i de les 

Figura 4. Les imatges superiors són dos trames consecutives de la seqüència alley_1 en la base de dades 
de MPI Sintel. La imatge de a baix a l’esquerra representa el camp de flux entre les dos imatges. I a baix a 
l’esquerra veiem una representació de la codificació del codi de colors.  http://sintel.is.tue.mpg.de/ 
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oclusions.  També hi podem trobar tres models diferents de les mateixes imatges: albedo, 

clean i final, les quals proporcionen diferents nivells de dificultat al càlcul, a base d’afegir 

més realisme a la imatge. Les imatges albedo són de tipus dibuix amb poc realisme, a les 

clean hi afegeixen ombres i efectes lluminosos, i les final tenen també boira i zones 

borroses en els llargs desplaçaments. 

 

Les mètriques més utilitzades per a l’avaluació objectiva dels resultats són: 

- Angular Error: és una mesura relativa que (Barron et al., 1994) la van utilitzar per 

primer cop en l’àmbit del flux òptic i que calcula l’angle d’error entre els dos 

vectors. L’inconvenient és que penalitza més les zones amb moviments curts que 

les que contenen llargs desplaçaments. 

AE = cos−1 uesturef + vestvref + 1√ uest² + vest² + 1 √ uref² + vref² + 1
 ( 23) 

 

- Endpoint Error: una mesura que es comença a utilitzar més tard (Otte & Nagel, 

1994) i que dóna un resultat més precís consisteix en calcular l'error absolut. 

EPE = √ uest − uref ² + vest − vref ² ( 24) 

Variants d'aquesta mètrica són el EPE match i el EPE unmatch que mesuren el 

Endpoint Error en les zones visibles i en les zones ocultes respectivament.  

 

b) Oclusions 

Per a fer aquest treball també és important tenir una manera d'avaluar la precisió dels 

mapes d'oclusions estimats. Per a fer-ho he utilitzat el mètode de mesura de precisió i 

exhaustivitat ja que és una mètrica que permet avaluar el rendiment de sistemes amb 

resolucions binàries. 

- La precisió o valor positiu estimat ens indica el percentatge d'oclusions detectades 

que són correctes. � � �� =  � � � � +  � �  ( 25) 

- La exhaustivitat o sensibilitat ens indica el percentatge d'oclusions correctes 

detectades de totes les oclusions reals. 
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ℎ � � =   � � � � +  �  ( 26) 

- La combinació harmònica d'aquestes dos mesures és el valor-F  i és el que ens 

donarà una informació més rellevant a l'hora d’avaluar els resultats ja que la 

precisió pot ser molt alta si no hi ha falsos positius, però que hi hagi un baix 

percentatge de positius reals detectats, i la exhaustivitat pot ser molt alta si hi ha 

molts positius detectats però molts poden ser falsos positius. = · � �� · ℎ � �� �� + ℎ � �  ( 27) 

(Powers, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

3. METODOLOGIA 
 
L'algoritme de Total Variation L¹ del qual parteix aquest treball és el proposat per 

(Sánchez et al., 2013) que utilitza una mètode d'optimització relaxat basat en dividir el 

problema en dos i alternar-ne la minimització. Utilitza també el mètode coarse-to-fine per 

a poder detectar el moviment de llargs desplaçaments i evitar els mínims locals. 

 

Per a millorar l'algoritme en les oclusions ens hem basat en el mètode de tractament 

d'oclusions utilitzat en l’algoritme de Aggregation of local parametric candidates with 

exemplar-based occlusion handling for optical flow (Fortun et al., 2015a). La tècnica que 

utilitzen consisteix en calcular flux local juntament amb les oclusions en un primer pas, i 

combinar-ho per a detectar el flux global en un segon pas. Aquest mètode ha aconseguit 

uns bons resultats en la detecció del moviment en llargs desplaçaments i en oclusions, a 

la base de dades MPI-Sintel es troba en 18ª posició de 65 en la mètrica EPE i en 12ª en 

EPE-unmatched que fa referència al flux en les oclusions. 

 

Com hem vist a l’apartat  2.4.c el problema de les oclusions es divideix en dos apartats, 

la detecció de les oclusions i l’estimació del flux en les oclusions, per a començar amb 

l’anàlisi d’aquest treball ens hem centrat en la detecció d’oclusions per a posteriori poder 

modificar el flux òptic amb el millor mapa binari possible. 

 

3.1. Detecció d'oclusions 

És important una bona detecció dels píxels que queden ocults d'una imatge a l'altre per a 

poder obtenir millores al resultat final del flux òptic. És per això que hem implementat, 

provat i comparat diferents mètodes existents: 

a) Forward-Backward Consistency Check 

Suposant que el moviment calculat entre dos imatges és correcte, el moviment des d’un 

píxel x a la primera imatge al píxel x’ corresponent a la segona imatge, ha de tenir la 

mateixa direcció però sentit contrari al moviment des del píxel x’ a la segona imatge a x 

a la primera imatge. Al moviment des de la imatge  a la imatge  l’anomenem flux 

forward �,  i al moviment de  a  li diem flux backward �. 
Per tant podem reescriure l’equació d’assumpció d’intensitat constant (2) per al flux 
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forward i backward de la següent manera:  

ρ uF = |I0 x − I1 x+ uF x | 
ρ uB = |I1 x − I0 x+ uB x | (28) 

 

Figura 5. El moviment des d’un píxel x a la primera imatge al píxel x’ corresponent a la segona imatge, ha 
de tenir la mateixa direcció però sentit contrari al moviment des del píxel x’ a la segona imatge a x a la 
primera imatge 

Ajuntant aquestes dos funcions, s’obté la relació entre els píxels corresponents entre les 

dos imatges. On x pertany a la imatge , i x' a . 

x' = x+ uF x ;     x = x'+ uB x'  ( 29) 

I a partir d'aquí es pot demostrar la premissa que demostra que els dos moviments són 

iguals però en sentit contrari. ‖x− x'+ uB x' ‖ = 0 ‖uF x + uB x+ uF x ‖ = 0 
( 30) 

Això és complirà en el cas de que el camp de flux sigui correcte, i que existeixi una 

correspondència entre píxels. Per tant no és aplicable en els píxels de  ocults en  i és 

per això que es pot utilitzar com a mètode de detecció d’oclusions de la següent manera: = {         �  ‖ � + � + � ‖ > ℎ         �  ‖ � + � + � ‖ < ℎ ( 31) 

on th és un determinat llindar. 

L’inconvenient d’aquesta tècnica és que quan en el vídeo hi trobem oclusions del segon 

tipus que hem vist en l’apartat 2.4.c, és possible que no siguin detectades degut a que es 

troben les mateixes zones d’oclusions en els dos sentits del flux, forward i backward.  
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D'aquest mètode n'hem implementat dos versions, una a nivell de píxel i l'altre a nivell de 

bloc tal i com fan a (Fortun, Bouthemy, and Kervrann 2015). Per a aquesta segona versió 

hem dividit la imatge en blocs de mida s sobreposats entre si un factor . Al estar solapat, 

per a cada píxel pot pertànyer a diferents blocs, el conjunt de blocs per a un píxel x 

l’anomenem � , .  Si ��  és el moviment forward del bloc i ��+ �  el moviment 

backward del bloc P desplaçat  �� , el criteri de de detecció determinarà que P està ocult 

si ‖�� + ��+ �‖ > ℎ. Finalment es determina el mapa d'oclusions per als píxels de la 

imatge: = { �  ∃ � � ,  ℎ ℎ  � �  ℎ �  ( 32) 

És a dir, un píxel estarà ocult si existeix algun bloc en el qual aquest pertanyi que estigui 

ocult. 

 

b) Divergència del camp de flux 

Un altre mesura per a trobar les oclusions és utilitzant la divergència del camp de 

moviment. La divergència representa el volum de densitat del flux que surt d'un píxel 

donat i per tant, ens serveix com a mesura del balanç dels fluxos entrants i sortints d’un 

píxel. Es calcula amb la suma de les derivades parcials per a cada component de 

moviment: 

div w = u1

x1
+ v2

x2
 ( 33) 

Per tant la divergència del moviment serà positiva quan el flux òptic majoritàriament surt 

del píxel en qüestió, nul·la quan el flux òptic és constant i negativa quan el camp va cap 

el píxel (Figura 6). 

 

Per al càlcul de les oclusions ens interessa fixar-nos en la divergència negativa ja que 

ens senyala el punt on es col·lapsen dos objectes (34). 
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= {         �  � < − ℎ         �  � > − ℎ ( 34) 

El problema d'aquest mètode és que teòricament només detecta les oclusions en les 

fronteres, per tant no és del tot òptim per a llargs desplaçaments. 

c) Data Constancy Violation 

Aquesta manera senzilla i bastant eficient a l'hora de determinar les oclusions la utilitzen 

(Xiao et al., 2006) per a solucionar el problema del FBCC en les oclusions en que es 

solapen les oclusions forward i backward. Consisteix en comprovar que l'assumpció de 

intensitat constant es compleix per el moviment trobat:  ‖I0 x − I1(x + u x )‖ > th ( 35) 

L’inconvenient principal d’aquest mètode és que detectarà oclusions quan hi hagi 

canvis d’il·luminació en l’escena. 

 

3.2. Estimació del flux en les oclusions 

Per a poder incloure les oclusions detectades en l'algoritme de TV-L1, primer és necessari 

entendre bé quina és l'estructura d'aquest i quin mètode d'optimització utilitza. 

a) Algoritme TV-L¹ 

Mètodes d’optimització TV-L¹ 

Com ja hem dit en l’apartat 2.3, l’optimització que utilitza aquest algoritme és divisió 

proximal que consisteix en separar el problema en dos i alternar-ne la minimització 

(18,19,20) 

Figura 6. Representació del camp de flux quan la divergència és: positiva (imatge esquerra), nul·la 
(imatge central) i negativa (imatge dreta). https://sites.google.com/site/butwhymath/calculus/divergence 
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La resolució dels dos problemes és la següent: 

 

1. Optimització del terme de regularització 

El terme de regularització de l'algoritme és la variació total L² proposada per (Rudin, 

Osher, & Fatemi, 1992). És un mètode que es va proposar per a l’eliminació de soroll 

gaussià blanc en imatges, i s'utilitza com a terme de regularització ja que la idea és la 

mateixa: treure el soroll en el moviment, suavitzant-lo i conservant les estructures dels 

objectes. 

La solució de la minimització del problema és la proposada per (Chambolle, 2004) que 

es basa en la resolució de l'equació d'Euler-Lagrange amb una formulació dual: = ��� = min
u
∫ 1

2θ u− v ² + | |
Ω

dx ( 36) 

+ = + + div  ( 37) 

on = [ , ]és una variable dual que s'inicialitza a zero =  i s'actualitza a cada 

iteració amb el mètode gradient descendent. 

+ = + τ⁄ + + div+ τ⁄ | + + div | , { , }, τ < 4⁄  ( 38) 

 

2. Optimització del terme de dades 

El terme de dades és un terme local ja que no té derivades espacials del moviment, és a 

dir, es pot resoldre píxel per píxel gràcies a que no intervenen píxels veïns en el càlcul. Si 

reescrivim l'equació (20) en una més general obtenim: = min∫ 1
2θ u− v +∑| | �Ω

 
( 39) 

on P és el conjunt dels termes de dades i hi ha un factor  per a cadascun d’ells. En el 

cas d’estudi tenim: = | − + | ( 40) 

 però com que es necessita una funció lineal per a poder simplificar l’optimització 

aproximem la fórmula amb Taylor: ≈ + = + +. . . +  ( 41) 
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Així doncs el problema queda reescrit en un problema general per a un nombre indefinit 

de termes de dades i per N-dimensions. � ∫ 1
2θ − ² +∑| + |�Ω

 
( 42) 

L'inconvenient principal és que | + | no és diferenciable a | + | =  degut a 

que és una funció absoluta, per tant, no es pot dur a terme una optimització directe com 

per exemple per gradient descendent. 

Optimització Quadràtica: 

Hi ha diferents maneres de resoldre aquest problema, però aquí explicarem l’optimització 

quadràtica que utilitzen a (Sánchez et al., 2013). Per a aquest mètode afegirem una doble 

variable p' i redefinirem el problema afegint-hi unes restriccions de desigualtat que eviten 

el punt d’inflexió a zero. En aquest cas, només hi ha un terme de dades per tant s’elimina 

el sumatori. Per a dur a terme la resolució píxel per píxel tindrem: 

 Restriccions de desigualtat:  v∗ = min { 1
2θ u− v ² + ′} + − ′  − − − ′  

( 43) 

D'aquesta manera es reescriu el problema anterior per a un de diferenciable. Per a 

resoldre'l, utilitzarem les condicions Karush-Kuhn-Tucker (Karush & W, 2008) que 

formen un sistema d'equacions que permet solucionar problemes d'optimització no lineals 

com en aquest cas. 

Condicions Karhsh-Kuhn-Tucker: 

Stationarity:   * + ∑ � � *=  

∗ − + − + −  

Primal Feasibility: � *  { + ∗ − ′− − ∗ − ′ } 
Dual Feasibility:  �  {  } 
Complementary 

slackness 
� � =  { + ∗ − ′ =− − ∗ − ′ = } 

De la formulació anterior, i amb les restriccions KKT, com s'explica a (Wedel & Cremers, 
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2011), s'obté la següent solució separada per llindars del problema. 

 Llindars: Solució: ∗ <  < −  * = +  ∗ =   

  
| | −  * = −  

∗ <   >  * = −  

 

Estructura de l’algoritme TV-L¹ 

Aquests dos passos d'optimització es troben en un marc general de Refinament del Flux 

Òptic. Iterativament es resol el terme de dades píxel a píxel i seguidament es du a terme 

la suavització global fins a arribar a un estat de convergència o a un màxim d'iteracions. 

Es repeteix el procés per a les diferents escales formant un esquema piramidal per a poder 

detectar els desplaçaments llargs formant una estructura piramidal. (Wedel & Cremers, 

2011) 

Així doncs l'algoritme complert del TV-L¹ que he utilitzat segueix la següent estructura 

(Sánchez et al., 2013):     

Algorithm 1 : Pyramidal structure management           
    Input:  , , τ, , ε, , � � , � , �  
    Output: u 
1  Normalize images between 0 and 255 
2  Convolve the images with a Gaussian of σ = .8 
3  Create the pyramid of images  using  (with = , . . . , � − ) 
4  ����� �− ← ,  
5  for  ← � −  to 0 do 
6           TV-L¹_optical_flow( , , , , τ, , , ε, � � , � ) 
7  if  >  then 
8  − : = ⁄  
9        end 
10 end                                                                                                                                                      

 
Procedure TV-L¹_optical_flow( , , , τ,  , , ε, � � , � )̲  

1  � ← ,  
2  � ← ,  
3  for  ←  to �  do 
4   Compute + ⁰ , + ⁰  using bicubic interpolation 
5 ←  
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6         while < � �  and � � � > ε do 
7  ← + � , ⁰  
8  ← + div �  

9  � ← �+τ θ⁄+τ θ⁄ | | 
10   ← +  
11   end 
12  end                                                                                                                                                                                                 

 

On: 

� , ≔ {  
   � +                                 �   , < − �| + |− � +                              �   , > �| + | ,  +| + |               �   | , | �| + |  

La descripció dels paràmetres que apareixen s’explicarà al final de l’apartat 3.3.  

 

b) Algoritme de flux òptic basat en el TV-L1 amb tractament d’oclusions   

Cancel·lació del terme de dades 

Per començar la modificació d’aquest algoritme hem anul·lat el terme de dades de la 

funció d’energia del TV-L¹ en els píxels ocults. Això ho fem degut a que en les zones 

ocultes no podem utilitzar l'assumpció d’intensitat constant ja que no hi ha píxels 

corresponents en la segona imatge. D'aquesta manera en aquests píxels només s'aplicarà 

el terme suavitzador, per tant se'ls assignarà velocitats semblants a les dels píxels veïns. 

L’equació queda modificada de la següent manera: 

E = ∫ −
Ω

|Ixu+ Iyv+ It| + λ| u| + | v|dΩ ( 44) 

Per a fer-ho s'ha de tenir en compte que estem utilitzant un algoritme amb estructura 

piramidal, per tant s'ha d'escalar el mapa binari de la mateixa manera que s'escalen les 

imatges a cada nivell. 

Per a poder escalar les imatges, s'utilitza primer un filtre gaussià per a suavitzar la imatge 

per tal de obviar els  detalls i donar importància a les estructures dels objectes. 

Seguidament es baixa la resolució utilitzant una interpolació bicúbica per a trobar el valor 

de cada píxel. Per a les oclusions utilitzarem el mateix procés per a cada nivell de la 

piràmide, però com que es necessita obtenir un mapa binari s’aplicarà una binarització a 

partir d'aplicar-li un llindar a 0.5. 
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Terme d'oclusions 

La cancel·lació del terme de dades no és suficient per a la recuperació del moviment en 

els píxels ocults ja que el resultat serà una suavització dels píxels propers al píxel en 

qüestió, sense tenir en compte si aquest veïnatge pertany o no a la mateixa estructura que 

aquest. El resultat serà més precís si s'assigna a cada píxel el moviment d'un píxel visible 

que formi part del mateix objecte o del fons de la imatge si és el cas. Per a fer-ho hem 

afegit un nou terme de dades, tal com fan a (Fortun et al., 2015a), el qual força el 

moviment resultant als píxels ocults a ser el més semblant possible al dels píxels pròxims 

amb intensitat semblants. ρ = ‖ − ‖² ( 45) = �ν , ,  ( 46) 

 és la diferència d'intensitats entre els píxels  i , i  són els 120 píxels 

desocults més pròxims a .  està calculada a través de cerca exhaustiva de dos 

maneres diferents: la primera, a partir de la diferència d’intensitats entre x i y directament, 

i la segona s’utilitza la mitjana de les intensitats en un bloc de mida s=3, 5 al voltant dels 

píxels x i y. 

L'energia resultant del problema és per tant: 

E = ∫( − )
Ω

|Ix + Iy + It| + ‖ − ( )‖  ( 47) 

Figura 7. Mapa binari resultant per a diferents escales. Podem veure com cada cop es perd més el detall 
de la imatge i predominen les estructures generals. (a)Imatge superior esquerra, escala=0 
dimensió=1024x436 . (b) Imatge superior dreta, escala=1  dimensió=512x218 . (c) Imatge inferior 
esquerra, escala= 2 dimensió=256x109 . (d) Imatge inferior dreta, escala=3 dimensió=128x55. 
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+λ | | + | |  dΩ 

L'inconvenient d'aquest nou terme de dades és que és no-local, és a dir que el resultat no 

depèn només del moviment de cada píxel sinó també d’altres píxels, en aquest cas m(x). 

A conseqüència, l’optimització del terme de dades no es pot fer amb la optimització 

quadràtica. Per a evitar complicacions s'assigna v(m(x)) en el corresponent flux 

corresponent a la iteració anterior ja que si el sistema convergeix ha de ser un valor 

pròxim v(m(x)). D’aquesta manera tornem a tenir un terme de dades local. 

Tot i així, s'ha reformulat el problema per tant s'ha de trobar la resolució per a l'energia 

amb els dos termes de dades. Seguint l'estructura de relaxació quadràtica obtenim: 

E = ∫ −
Ω

|Ix + Iy + It| + ‖ − ̅ ‖² + 1
2θ u− v ²

+ λ| | + | |dΩ 

( 48) 

On ̅ és el flux en la iteració anterior. 

El terme de regularització no està modificat per tant el procés d'optimització serà el 

mateix, però per al terme de dades tenim la següent formulació: 

� { � − ² + ‖ − ̅ ‖² +
− ∑| |� } 

( 49) 

Gràcies a la màscara determinada per al mapa d'oclusions, s'activarà un terme o l'altre per 

a cada píxel depenent de si es visible o no. I, com que finalment els dos termes són locals, 

podem separar el problema en dos i resoldre el que sigui necessari per a cada píxel: 

1. Per a píxels visibles el problema queda resolt amb la optimització quadràtica com 

hem vist a l’apartat 3.2.a.2. 

2. Per a píxels ocults tenim el següent problema d’optimització: 

� { 1
2θ u− v ² + ‖ − ̅ ‖²} ( 50) 

Seguint les equacions d’Euler-Lagrange: 
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= − + − ̅ =  ( 51) 

Gràcies a que l'equació resultant és lineal podem obtenir directament el resultat i la 

solució per a cada iteració és: 

= + + + ̅  ( 52) 

El resultat és una mitjana ponderada entre el moviment  calculat amb el terme de 

regularització i el moviment del píxel  anterior. Gràcies a l'avantatge de la dualitat 

de variables u i v que proporciona el marc de refinament del flux, podem utilitzar  

enlloc de ̅  ja que és un resultat més actualitzat del flux. 

En aquest resultat obtingut, el moviment al píxel  té molt més pes que el de . És 

interessant avaluar el resultat de  i veure’n així la seva precisió. Hem provat amb 

les següents formes:  

1. =     Equivalent tan sols anul·lar el terme de dades. 

2. = +θλ + λθ+λθ  Equivalent a multiplicar per 1/2 el terme d'oclusions 

3. = + θλ + λθ+ λθ  Resultat obtingut (52) 

4. =    Confiant en la precisió de . 

 

Mapa d’oclusions amb densitat Parzen 

Hem fet una última modificació de l’algoritme que té en compte els possibles errors a 

l’hora de calcular el mapa d’oclusions binari. El inconvenient principal de la detecció 

d’oclusions és que aquesta depèn de l’estimació prèvia del flux òptic, per tant, el resultat 

final del mapa binari acumula els errors produïts en el càlcul del flux i en la detecció 

d’oclusions. Aquesta acumulació d’errors pot provocar que el flux òptic resultant del TV-

L1 amb tractament d’oclusions -utilitzant el mapa binari- acabi donant pitjors resultats 

que el TV-L1 clàssic. És per això que hem decidit implementar un petit canvi en 

l’algoritme en que el càlcul de les oclusions no serà binari. Així no hi haurà un càlcul per 

oclusions i un altre per píxels visibles, sinó que es farà una mitja ponderada dels dos 

segons la probabilitat de que en aquell píxel hi hagi oclusió o no. 
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Per al càlcul dels pesos que ens indicaran la probabilitat hem utilitzat la densitat Parzen 

amb un nucli Gaussià tal i com fan en (Fortun et al., 2015a) per al càlcul del terme 

d’oclusions.   

= � ∑��√ − − � + − �����
�=  

∀�   =  

( 53) ∀��   �=  

On �  és el nombre de píxels ocults en la imatge i �� és la variància de la gaussiana que 

determinarà la densitat del nou mapa d’oclusions. 

 

Així doncs, la resolució del terme de dades que obtenim és la següent: = ( − ) + � ( , )+  ( + + + ) 
( 54) 

 

3.3. Esquema numèric de l’algoritme final 

Finalment, tenim un algoritme de càlcul de flux òptic basat en el TV-L1 amb tractament 

per a les oclusions. L’esquema en pseudocodi és el següent, i en vermell són les 

modificacions que s’han fet en el TV-L1 del qual partíem (Sánchez et al., 2013) : 

 

Algorithm 1: Pyramidal structure management           
    Input: , , , τ, , ε, , � � , � , �  
    Output: u 
1  Normalize images between 0 and 255 
2  Convolve the images with a Gaussian of σ = .8 
3  Create the pyramid of images  and  using  (with = , . . . , � − ) 
4  Binarize  
5  ����� �− ← ,  
6  for ← � −  to 0 do 
7        TV-L¹_optical_flow_occlusions_handling( , , , , τ, , , ε, � � , � ) 
8         if >  then 
9  − : = ⁄  
10       end 
11 end                                                                                                                                                      

 
Procedure TV-L¹_optical_flow_oclusions_handling( , , , , ��, τ, , ,ε,� � ,� )̲
1  � ← ,  
2  � ← ,  
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3   ←  �ν , ,  

4   ← Par�en�ensit� o, ��  
5  for ←  to �  do 
6  Compute + ⁰ , + ⁰  using bicubic interpolation 
7 ←  
8         while < � �  and � � � > ε do 
9  ←  − ( + � , ) +   + θλ + λθ+ λθ  

10  ← + div �  

11  � ← �+τ θ⁄+τ θ⁄ | | 
12   ← +  
13   end 
14  end                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                  
 
El mapa binari o es calcula prèviament, utilitzant per exemple el flux òptic resultant del 

TV-L1, amb algun dels mètodes vists anteriorment i s’incorpora en les dades d’entrada 

del nou algoritme.  

A continuació veiem la descripció de cada paràmetre i els seus valors per defecte, que són 

els valors utilitzats en aquest treball, ja que hem assumit que donen resultats òptims en 

marcs generals. 

 

Definició dels paràmetres: Per defecte τ – és el pas temporal del gradient descendent implícit emprat 

per a la resolució la variable dual p   

0.25 

 – pes del terme de dades que dona la importància desitjada 

al terme de dades en relació al terme de regularització. 

Com més baix sigui més suavitat hi haurà en el flux 

resultant. 

0.15 

 – és el paràmetre que fa d’enllaç entre el terme de dades i el 

de regularització, apareix degut a la dualitat de variables u 

i v. 

0.3 

ε – error per el qual es considera que el sistema ha convergit. 

Com més petit sigui el nombre, mes precís i més lent serà 

l’algoritme. 

0.01 

  – factor de reducció de la resolució utilitzat a l’hora de crear 

la piràmide. 

0.5 
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 σ� – Variància de la gaussiana utilitzada de nucli per al càlcul 

de la densitat Parzen, com més petit sigui el nombre més 

semblant a un mapa binari.  

15 

�  – nombre d’escales de la piràmide. 5 � �  – nombre màxim d’iteracions per el qual el algoritme 

s’aturarà si el sistema no ha convergit. 

300 

�  –  

 

Nombre de vegades que l’algoritme s’executa per a cada 

escala 

5 

En el següent capítol veurem l’eficiència i precisió de l’algoritme a partir d’analitzar els 

diferents mètodes de detecció d’oclusions i els diferents formats del TV-L1 modificat que 

hem explicat. 
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4. RESULTATS I AVALUACIÓ 
 

L’avaluació de les diverses implementacions que hem dut a terme, explicades en el capítol 

anterior, l’hem fet utilitzant les imatges de la base de dades MPI Sintel. Com hem dit 

anteriorment aquesta base de dades dóna un gran ventall de possibilitats a l’hora d’avaluar 

algoritmes de flux òptic. En aquest cas ens va bé ja que proporciona ground truth per a 

les oclusions entre les diferents trames.  

 

L’anàlisi dels resultats l’hem fet utilitzant imatges de la carpeta clean ja que són més reals 

que les albedo, però no tenen tanta dificultat com les de la carpeta final en que s’hi afegeix 

boira i altres dificultats que el algoritme TV-L1 no és prou bo per a detectar-les i per tant 

ens donaria molt d’error sobretot en el càlcul de les oclusions. 

 

Per a aconseguir un resultats que siguin genèrics per a qualsevol tipus d’imatge hem 

utilitzat un subgrup de 108 imatges que inclouen aproximadament unes 5 imatges de 

cadascuna de les seqüències del training de la base de dades. 

 

4.1. Resultat de la detecció d'oclusions per als diferents mètodes 

Per tal d’avaluar els resultats dels diferents mètodes de detecció d’oclusions visualitzarem 

els resultats de manera qualitativa i quantitativa. Hem creat taules en que es mostra la 

mitjana dels valors de precisió, exhaustivitat i el valor-F de les 108 imatges utilitzant 

diferents llindars. D’aquesta manera tenim uns resultats quantitatius que ens permeten 

comparar els diferents mètodes, i diferents llindars per a cada mètode. L’avaluació 

qualitativa consisteix en visualitzar els mapes binaris resultants i comparar-los amb el 

ground truth corresponent. Per tal de simplificar la comparació hem creat unes imatges 

en que apareixen ambdós resultats: en magenta es mostra el ground truth de les oclusions, 

en cian les oclusions detectades i en blau fosc la intersecció entre les dos, és a dir els 

verdaders positius. Al llarg d’aquest apartat mostrarem quatre d’aquestes imatges per a 

cada mètode. Aquestes imatges corresponen als parells d’imatges de la seqüència que es 

mostra a la Figura 8 juntament amb el seu flux òptic forward i backward calculat amb el 

TV-L1, i el flux ground truth.  
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Figura 8. -De esquerra a dreta i de superior a inferior-Parell d’imatges consecutives en la seqüència, el 
seu flux òptic calculat amb TV-L1 forward i backward, i el flux forward ground truth de les imatge: 
alley_1/frame_0026-27. (b) ambush_2/frame_0001-02. (c) bandage_1/frame_0004-05. (d) 
bamboo_1/frame_0012-13 

 

Per a poder visualitzar quin dels mètodes de detecció d'oclusions que hem vist al capítol 

anterior proporciona millors resultats he realitzat dos tipus d'anàlisi:  

a) Utilitzant d'entrada els arxius de flux òptic resultants del TV-L¹ 

Per al càlcul de les oclusions necessitem tenir un flux òptic d’entrada. En aquesta primera 

avaluació utilitzem d’entrada el flux resultant del TV-L1 ja que és l’algoritme en el qual 

es basa aquest estudi. 
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El resultat per als diferents mètodes és el següent: 

Forward-Backward Concistency Check a nivell de píxel 

Llindar Precisió Exhaustivitat Valor-F 

3.100000 0.319574 0.402648 0.317989 

2.700000 0.313347 0.419072 0.323155 

2.300000 0.308802 0.437852 0.328584 

1.900000 0.302329 0.459651 0.333803 

1.500000 0.295804 0.485048 0.338787 

1.100000 0.282658 0.516594 0.340455 

0.700000 0.264194 0.560502 0.337415 

0.300000 0.234048 0.637145 0.326719 

Taula 1. Precisió, exhaustivitat i valor-F per al mètode FBCC a nivell de píxel utilitzant flux TV-L1 
d’entrada amb diferents llindars. 

 

 

 

 

Forward-backward Concistency Check a nivell de bloc 

Llindar Precisió Exhaustivitat Valor-F 

4.500000 0.134485 0.524712 0.178102 

3.900000 0.128165 0.562505 0.181568 

3.300000 0.126294 0.618266 0.185545 

Figura 9. Resultat de les oclusions amb el mètode FBCC a nivell de píxel utilitzant flux TV-L1 d’entrada amb 
un llindar de 1.1. Magenta – ground truth (fals negatiu). Cian – oclusions detectades (fals positiu). Blau – 
Intersecció entre ground truth i oclusions detectades (verdader positiu).  (a) alley_1/frame_0026. (b) 
ambush_2/frame_0001. (c) bandage_1/frame_0004. (d) bamboo_1/frame_0012 



 

 35 

2.700000 0.115286 0.678960 0.183048 

2.100000 0.108194 0.747577 0.177723 

1.500000 0.099970 0.819837 0.168497 

0.900000 0.092009 0.894824 0.158935 

0.300000 0.081766 0.974433 0.142812 

Taula 2. Precisió, exhaustivitat i valor-F per al mètode FBCC a nivell de bloc utilitzant flux TV-L1 
d’entrada amb diferents llindars. 
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Divergència del camp de flux 

Llindar Precisió Exhaustivitat Valor-F 

0.800000 0.448900 0.147251 0.210712 

0.700000 0.446511 0.169552 0.233539 

0.600000 0.440632 0.191197 0.253521 

0.500000 0.431691 0.213242 0.271669 

0.400000 0.418296 0.237211 0.288528 

0.300000 0.398208 0.264732 0.303290 

0.200000 0.367213 0.300288 0.314770 

0.100000 0.314507 0.357054 0.316923 

0.050000 0.260451 0.415708 0.302017 

Taula 3 Precisió, exhaustivitat i valor-F per al mètode de la divergència utilitzant flux TV-L1 d’entrada  
amb diferents llindars. 

Figura 10. Resultat de les oclusions amb el mètode FBCC a nivell de bloc utilitzant flux TV-L1 d’entrada  
amb un llindar de 3.3. Magenta – ground truth (fals negatiu). Cian – oclusions detectades (fals positiu). 
Blau – Intersecció entre ground truth i oclusions detectades (verdader positiu).  (a) alley_1/frame_0026. 
(b) ambush_2/frame_0001. (c) bandage_1/frame_0004. (d) bamboo_1/frame_0012 
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Data Constancy Violation 

Llindar Precisió Exhaustivitat Valor-F 

15.000000 0.298168 0.254195 0.251901 

13.000000 0.295961 0.281073 0.266213 

11.000000 0.290835 0.314252 0.280663 

9.000000 0.281422 0.354790 0.293327 

7.000000 0.266923 0.407588 0.302882 

5.000000 0.245712 0.479112 0.306017 

3.000000 0.213451 0.580038 0.294037 

1.000000 0.163251 0.735381 0.250813 

Taula 4. Precisió, exhaustivitat i valor-F per al mètode Data Constancy utilitzant flux TV-L1 d’entrada amb 
diferents llindars. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultat de les oclusions amb el mètode de la divergència utilitzant flux TV-L1 d’entrada amb 
un llindar de 0.1. Magenta – ground truth (fals negatiu). Cian – oclusions detectades (fals positiu). Blau 
– Intersecció entre ground truth i oclusions detectades (verdader positiu).  (a) alley_1/frame_0026. (b) 
ambush_2/frame_0001. (c) bandage_1/frame_0004. (d) bamboo_1/frame_0012 
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Si observem les Taules 1,2,3 i 4 veiem que els millors resultats obtinguts del valor-F per 

a cada mètode estan per sobre 0.3, en excepció del segon mètode que el seu màxim valor-

F es de 0.18 amb un llindar de 3.3. Ens fixem primerament amb el valor-F ja que és el 

que ens dona la mitjana harmònica dels altres dos valors. 

 

Els resultats obtinguts del FBCC a nivell de bloc no són gens precisos tot i que a es el que 

s’utilitza en l'algoritme proposat per (Fortun et al., 2015a) i els hi dona bons resultats. 

Això és degut a que l'algoritme d’Agregació Local treballa en el primer pas en la 

estimació del flux per blocs i després hi afegeix un mapa de probabilitats per suavitzar el 

resultats, a diferència del TV-L1 que treballa directament píxel per píxel. En aquest estudi 

hem utilitzat blocs de mida 16x16 i un factor de solapament de 0.3 tal i com indiquen en 

l'article (Fortun et al., 2015a)  però seria interessant provar amb diferents valors per a 

veure si millora el resultat. Una altre possible millora podria ser calcular el mapa binari 

per a cada píxel a patir del bloc centrat en el píxel en qüestió enlloc d’assignar oclusions 

per a cada píxel on qualsevol dels blocs en que apareix estigui ocult (32), ja que d’aquesta 

manera és creen molts falsos positius com veiem a la Figura 10. 

 

Si ens fixem també en els valors de precisió i exhaustivitat veiem que en general, per als 

llindars que donen millor valor-F és bastant més alt el valor de l’exhaustivitat que el de 

precisió. Això és degut a que hi ha més falsos positius que falsos negatius. El cas del 

mètode que utilitza la divergència és el que presenta més igualtat entre aquests dos valors, 

Figura 12. Resultat de les oclusions amb el mètode de Data Constancy utilitzant flux TV-L1 d’entrada  
amb un llindar de 5.0. Magenta – ground truth (fals negatiu). Cian – oclusions detectades (fals positiu). 
Blau – Intersecció entre ground truth i oclusions detectades (verdader positiu).  (a) alley_1/frame_0026. 
(b) ambush_2/frame_0001. (c) bandage_1/frame_0004. (d) bamboo_1/frame_0012 
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per tant és el mètode que obté resultats amb menys falsos positius i més falsos negatius. 

Això és degut a que al ser un càlcul que utilitza les derivades espacials, només detecta les 

oclusions en la frontera entre oclusió i no oclusió, per tant no detecta els llargs 

desplaçaments.  

 

El mètode de Forward-Backwad Consistency Check és el que dona més bons resultats tot 

i que el seu càlcul depèn de dos estimacions del flux prèvies -forward i backward- a 

diferència dels altres dos mètodes que només depenen de una. Això significa que és un 

mètode acurat ja que tot i acumular els errors de dos estimacions el seu resultat segueix 

sent el més òptim. Podem veure les conseqüències de l’acumulació d’errors per exemple 

en les imatges de la seqüència alley_1, en la Figura 8 veiem que el flux backward a la 

dreta de la mà i la poma hi ha un flux que no correspon al negatiu del flux forward  però 

tampoc forma part de les zones ocultes ground truth, per tant això dóna una detecció 

d’oclusions errònia quan utilitzem aquest mètode.  

 

En el mètode de la Intensitat Constant veiem que s’obtenen falsos positius deguts als 

canvis d’il·luminació. Ho podem apreciar sobretot en zones del fons de la imatge on no 

hi ha oclusions però en canvi amb aquest mètode se’n detecten una gran quantitat ja que 

el moviment de la càmera o de la il·luminació de l’escena deu moure’s lleugerament 

provocant aquests canvis d’intensitat. 

 

b) Utilitzant d'entrada els arxius de flux òptic ground truth 

En general els resultats que acabem de veure no són gaire bons, el més acurat és de 0,34 

sobre 1 amb el mètode FBCC. Això passa per que estem utilitzant d'entrada els resultats 

del mètode TV-L¹ que no són gaire precisos, per això he fet un segon anàlisi utilitzant els 

arxius de flux òptic ground truth. L'inconvenient és que per al mètode FBCC es necessiten 

els arxius del moviment en direcció contraria i a la base de dades no hi són, aleshores 

hem fet l'avaluació només per al mètode de la divergència i de la diferència d'intensitat. 

 

Divergencia del camp de flux 

Llindar Precisió Exhaustivitat Valor-F 

0.800000 0.609995 0.123174 0.193524 
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0.700000 0.608213 0.134550 0.206937 

0.600000 0.601334 0.147931 0.222068 

0.500000 0.585134 0.162998 0.237955 

0.400000 0.553961 0.180090 0.252827 

0.300000 0.503105 0.201169 0.265150 

0.200000 0.426179 0.227618 0.270852 

0.100000 0.317207 0.261416 0.258209 

Taula 5. Precisió, exhaustivitat i valor-F per al mètode de la divergència utilitzant flux ground truth 
d’entrada amb diferents llindars. 

 

 

Data Constancy Violation 

Llindar Precisió Exhaustivitat Valor-F 

15.000000 0.465197 0.566063 0.486286 

13.000000 0.450544 0.595429 0.488783 

11.000000 0.431748 0.626863 0.487336 

9.000000 0.407237 0.661282 0.480263 

7.000000 0.374306 0.700329 0.464231 

5.000000 0.330867 0.746861 0.434879 

3.000000 0.273029 0.804872 0.383887 

1.000000 0.194877 0.884400 0.297373 

Taula 6. Precisió, exhaustivitat i valor-F per al mètode Data Constancy utilitzant flux ground truth 
d’entrada amb diferents llindars. 

Figura 13. Resultat de les oclusions amb el mètode la divergència utilitzant flux ground truth d’entrada  amb 
un llindar de 0.2. Magenta – ground truth (fals negatiu). Cian – oclusions detectades (fals positiu). Blau – 
Intersecció entre ground truth i oclusions detectades (verdader positiu).  (a) alley_1/frame_0026. (b) 
ambush_2/frame_0001. (c) bandage_1/frame_0004. (d) bamboo_1/frame_0012 
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En les imatges de la Figura 13 es veu clarament que el mètode que utilitza la  divergència 

negativa és en general molt acurat en els límits de les oclusions, però no detecta bé 

oclusions causades per llargs desplaçaments. Per això els resultats són pitjors utilitzant el 

flux ground truth, al contrari del que s'espera, ja que els canvis de direcció del flux estan 

molt més marcats a diferència del flux aconseguit amb el TV-L¹ que està suavitzat gràcies 

al terme de regularització. 

 

En canvi, el mètode que utilitza el criteri d'intensitat constant dona uns molt bons 

resultats amb el flux ground truth com és d'esperar. S’aconsegueix un valor-F de fins a 

0.488 amb llindar 13.0. 

  

D'aquest segon anàlisi podem deduir que els resultats del mapa binari d'oclusions serà 

més acurat com més bo sigui el mètode utilitzat per al càlcul del camp de flux, menys en 

el cas particular del mètode de la divergència. 

 

4.2. Resultats del TV-L¹ amb tractament d’oclusions 

Un cop tenim els resultats dels diferents mètodes de detecció d'oclusions, mesurem els 

resultats per a l'estimació de moviment utilitzant l'algoritme modificat vist en l'apartat 

3.2 – 3.3. 

Figura 14. Resultat de les oclusions amb el mètode de Data Constancy utilitzant flux ground truth 
d’entrada  amb un llindar de 13.0. Magenta – ground truth (fals negatiu). Cian – oclusions detectades 
(fals positiu). Blau – Intersecció entre ground truth i oclusions detectades (verdader positiu).  (a) 
alley_1/frame_0026. (b) ambush_2/frame_0001. (c) bandage_1/frame_0004. (d) bamboo_1/frame_0012 
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a) Tractament d’oclusions amb màscara binaria 

L'anàlisi està fet amb les quatre variacions de l'algoritme que hem vist a l’apartat 3.2.c. 

Aquestes variacions es troben només per al càlcul del terme de dades en els píxels 

ocults, per a la resta del algoritme el càlcul serà igual al TV-L¹: �  ==  
 

1. =  

2. = +θλ + λθ+λθ  

3. = + θλ + λθ+ λθ  

4. =  

Per als casos 2, 3 i 4, en els quals intervé , hi ha nous paràmetres a la fórmula que 

són: s, la mida dels blocs utilitzats per a la mitja de les intensitats, i ν, els píxels visibles 

més pròxims a x que s'utilitzen per al càlcul de .  

Per a veure quins valors per a cada paràmetre donen millors resultats, hem fet una taula 

de la mitjana del End Point Error del flux resultant de les 108 imatges amb diferents 

valors s i ν. S’ha utilitzat el ground truth de les oclusions com a entrada a l'algoritme. 

 110 120 130 

 1x1 3x3 5x5 1x1 3x3 5x5 1x1 3x3 5x5 

TV-L¹ 5,235 5,235 5,235 5,235 5,235 5,235 5,235 5,235 5,235 

1 5,041 5,041 5,041 5,041 5,041 5,041 5,041 5,041 5,041 

2 5,018 5,054 5,067 5,027 5,056 5,065 5,018 5,047 5,067 

3 4,974 5,038 5,034 5,155 5,150 5,011 5,143 5,132 5,034 

4 4,913 5,009 5,011 4,771 4,813 4,865 4,794 4,953 5,020 

Taula 7. Resultats del End-Point Error del TV-L1, i TV-L1 modificat amb diferents equacions (1/2/3/4) per 
a la resolució del terme de dades en les oclusions. Paràmetres per al càlcul de m(x): ν=110,120,130 i 
s=1,3,5. Utilitzant oclusions ground truth d’entrada de l’algoritme. 

 

Veiem que en general el resultat no varia gaire per al mateix mètode amb els diferents 

paràmetres. Com més pes té  més diferència trobem en els resultats, fins a 0.25. 

Veiem també que els millors resultats per a cada mètode apareix quan no hi ha blocs, amb 

molt poca diferència, però fixarem aquest paràmetre per als càlculs posteriors ja que és 

computacionalment més senzill. En el paràmetre ν utilitzarem 120 ja que veiem que per 
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als diferents mètodes els millors resultats estan a 110, 120 i 130, i 120 és el nombre central 

per tant suposem que en general donarà millors resultats. 

 

Si comparem els resultats per a les diferents equacions, els millors resultats són utilitzant 

el mètode (4) en que s'assigna el moviment del píxel m(x) al píxel x directament. La 

millora és de fins a un EPE 0,46 més baix. Però, tot i aquest resultat, no descartem les 

altres equacions ja que el resultat pot variar molt utilitzant mapes binaris menys precisos 

que el ground truth. Així doncs hem fet el mateix anàlisi per els diferents mètodes 

d'oclusions que han donat resultats més òptims: FBCC a nivell de píxel, divergència 

negativa i constància de intensitats. Hem descartat el FBCC a nivell de bloc degut als mal 

resultats del valor-F obtinguts. 

 

 EPE EPE match EPE unmatch 

1 5.732748 3.890000 30.646227 

2 5.827271 3.899267 31.097788 

3 5.850130 3.899028 31.272511 

4 5.923059 3.854454 32.391693 

Taula 8. Resultats EPE all, EPE match i EPE unmatch per a les diferents versions del TV-L1 amb 
tractament d’oclusions utilitzant oclusions calculades amb el mètode FBCC amb llindar 1.1. 

 

 EPE EPE match EPE unmatch 

1 5.577248 3.774955 29.610119 

2 5.676984 3.867227 29.536331 

3 5.682991 3.866057 29.646330 

4 5.765143 3.882898 30.439135 

Taula 9. Resultats EPE all, EPE match i EPE unmatch per a les diferents versions del TV-L1 amb 
tractament d’oclusions utilitzant oclusions calculades amb el mètode de la divergència negativa amb 
llindar 0.1. 

 

 EPE EPE match EPE unmatch 

1 5.188639 3.243202 31.189945 

2 5.110760 3.174732 31.002716 

3 5.095907 3.134982 31.349718 

4 5.182231 3.162578 32.131210 

Taula 10. Resultats EPE all, EPE match i EPE unmatch per a les diferents versions del TV-L1 amb 
tractament d’oclusions utilitzant oclusions calculades amb el mètode de constància d’intensitat amb llindar 
5.0. 
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Tot i que el mètode de Forward Backward consistency Check era el que donava millors 

resultats en el valor-F, al utilitzar-lo per al càlcul del flux òptic no dona bons resultats ja 

que empitjora el End-Point Error del TV-L¹. El mateix passa per al resultats utilitzant el 

mètode de la divergència, però en canvi el resultat millora quan utilitzem el mètode que 

comprova la consistència de la intensitat entre píxels corresponents. 

 

Per als mètodes FBCC i la divergència veiem que el resultats són pitjors com més influeix 

m(x) en el càlcul, això és degut a que com que aquests mapes d'oclusions no són prou 

acurats, l'algoritme és pitjor com més diferent al TV-L¹ sigui. En canvi per el mètode de 

les intensitats que dona resultats més òptims, de les equacions utilitzades per al terme de 

dades en els píxels ocults, les que donen millors resultats és quan s'utilitza la mitja 

ponderada de u(x) i u(m(x)). 

 

Tot i que no s'han obtinguts resultats clars de quina equació dona millors resultats per 

v(x) quan hi ha oclusions, fixarem la formula 3 ja que aconsegueix disminuir més el EPE 

en la Taula 10. 

 

Un cop decidit quina és la formula general de l'algoritme, i els paràmetres d'entrada fixats, 

recalculem el EPE, EPE match i EPE unmatch per a tots els mapes binaris calculats 

prèviament: 

 

 EPE EPE match EPE unmatch 

FBCC 5.850130 3.899028 31.272511 

Div 5.682991 3.866057 29.646330 

Const. Int. 5.095907 3.134982 31.349718 

FBCC  div 6.012343 4.053253 31.332108 

Const.Int.(gt) 4.965721 3.099083 29.773153 

div (gt) 5.469468 3.543114 31.088352 

Taula 11. EPE all, EPE match i EPE unmatch per al TV-L1 amb tractament d’oclusions amb l’equació 3 
utilitzant diferents mapes binaris d’oclusions d’entrada. 

 

En la Taula 11 veiem que hi tenim 6 mapes binaris diferents. Els tres primers, 

corresponents als mètodes FBCC, divergència i constància d’intensitats respectivament. 

El quart és el resultat de la unió dels mapes binaris FBCC i divergència. I els dos últims 
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són els mapes binaris resultants del mètode de intensitat constant i divergència calculats 

utilitzant d’entrada el flux ground truth(4.1.b). 

 

El millor resultat l’obtenim per al mètode de intensitat constant amb flux ground truth 

d’entrada amb un EPE de 4.96 i un EPE unmatch de 29.77. Amb aquest resultat veiem 

que l’algoritme proposat dona bons resultats si el mapa binari d’oclusions és precís, però 

mals resultats si no ho és com en el cas del FBCC i div. L’inconvenient és que els mapes 

binaris calculats amb el TV-L1 no donen resultats tan precisos i per tant si partim només 

d’aquest mètode la millora que podem obtenir és pobre. 

 

Hem provat també de fer un mapa binari més òptim utilitzant la unió del FBCC i 

divergència però el EPE resultant és molt elevat, de 6.01, degut a que hem utilitzat els 

llindars que donaven millors valors-F per als dos mètodes sense tenir en compte que 

ambdós mapes binaris resultants tenen molts falsos positius.  

 

Per acabar amb l’avaluació dels resultats mostrem algun exemple de la representació del 

flux òptic resultant en comparació amb el ground truth i el flux TV-L1. 

A la Figura 15 podem veure que el flux òptic, representat amb el codi de colors, del TV-

L1 modificat dona resultats més definits que el TV-L1 clàssic, per exemple en els cabells 

i la silueta de la cara es veu clarament. Tot hi així també hi ha zones on dóna més error 

com en la mà, en que el nostre algoritme no detecta bé el moviment, mentre en el TV-L1 

en la zona superior de la mà va força bé. 

 

Si ens fixem també en el mapa d’oclusions, veiem que el mapa que hem utilitzat té molts 

falsos positius, per exemple en el fons, però tot hi així visualment no sembla que afecti 

els resultats del flux òptic. Possiblement això és degut a que el fons és un espai gran amb 

un moviment continu i gràcies a que el terme de regularització i el terme d’oclusions 

actua sobre un veïnatge relativament pròxim. 
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Figura 15. Per a la imatge market_2/frame_0021 veiem (a) les oclusions ground truth, (b) les oclusions 
detectades amb el mètode de constància d’intensitat, (c) el flux ground truth, (d) el flux amb el mètode amb 
tractament d’oclusions i (e) el flux TV-L1 

Figura 16. Per a la imatge alley_1/frame_0026 veiem (a) les oclusions ground truth, (b) les oclusions 
detectades amb el mètode de constància d’intensitat, (c) el flux ground truth, (d) el flux amb el mètode amb 
tractament d’oclusions i (e) el flux TV-L1. 
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En la Figura 16 podem veure resultats semblants, els límits dels objectes quan hi ha 

oclusions queden més determinats, com al personatge de la dreta de la imatge i el del 

centre. Però es segueix veient poca precisió en molts aspectes com ara en els personatges 

del fons i en l’espai que queda a la dreta del vestit de la senyora que trobem en primer 

pla.  

b) Tractament d’oclusions amb màscara de densitat 

Finalment, anem a veure els resultats que dóna l’últim anàlisi fet en el que es calcula 

l’estimació del flux òptic fent una combinació entre el terme de dades i el terme 

d’oclusions utilitzant la densitat del mapa binari. 

 

Per a començar visualitzem a la Figura 17 el resultat de aplicar la densitat Parzen en el 

mapa d’oclusions calculat amb el mètode de Intensitat Constant amb llindar 5.0, ja que 

és el que ha donat més bons resultats en l’apartat anterior. Podem observar que, com més 

alt és σ, en les zones on les oclusions estan més disperses es suavitza més el resultat 

mentre que en les zones de més densitat es manté un valor elevat. A conseqüència d’això, 

les zones on hi ha falsos positius deguts al canvi d’intensitat, es donarà menys importància 

al terme d’oclusions i més al terme de dades del TV-L1. 

Figura 17.  -de dreta a esquerra i de dalt a baix- (a)mapa d’oclusions ground truth, (b) mapa d’oclusions 
binari utilitzant Data Constancy Violation amb llindar 5.0. Densitat Parzen del mapa d’oclusions (b) 
amb: (c) σ =2.0. (d) σ =5.0 (e) σ =10.0 (f) σ =20.0 
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A continuació, a la Taula 12 podem veure els resultats de la mitjana del End-Point Error, 

End-Point Error match i unmatch del flux òptic resultant per a les 108 utilitzant diferents 

σ. El resultat obtingut és, per a totes les σ provades, millor que els de l’apartat anterior. 

En el cas de σ=15.0 s’ha disminuït el EPE fins a 0.2. Així doncs, fixem la variable a 15.0. 

 

σ EPE EPE match EPE unmatch 
2.0 4.945860 2.984115 31.185019 
5.0 4.946794 2.976714 31.238617 
10.0 4.899912 2.908200 31.432058 
15.0 4.898842 2.908203 31.424704 
20.0 4.915744 2.923276 31.472403 
25.0 4.974521 2.991553 31.405291 

Taula 12. EPE all, EPE match i EPE unmatch per al TV-L1 amb tractament d’oclusions utilitzant mapa 
d’oclusions calculat amb Data Constancy Violation -llindar 5.0- amb densitat Parzen per a diferents σ. 

 

En les Figures 18 i 19 (f) tenim el resultat qualitatiu del flux òptic de la nova millora del 

algorisme amb aquest valor de σ. En la Figura 18 veiem la millora entre el mètode amb 

tractament d’oclusions utilitzant un mapa d’oclusions binari i utilitzant la densitat Parzen. 

Ens podem fixar concretament en l’objecte de la mà que apareix a la dreta de la imatge, 

tot i que segueix havent-hi error, en la part superior s’aconsegueix una bona estimació. 

En la Figura 19, a la dreta de la imatge segueix havent-hi molt d’error com en el mètode 

anterior, però el resultat sembla una mica més pròxim al que podem veure en el ground 

truth. Veiem també en aquesta Figura que la silueta del personatge del centre de la imatge 

i el braç del personatge en primer pla estan molt més ben definits.   

 

Per finalitzar, a la Taula 13 podem veure un resum dels resultats obtinguts en cada pas 

que hem dut a terme per a la millora del mètode TV-L1. En aquesta taula es compara el 

resultat del TV-L1 clàssic, el TV-L1 eliminant el terme de dades (*) en les oclusions, el 

TV-L1 amb terme d’oclusions (**), i finalment el TV-L1 amb combinació de terme de 

dades i de terme d’oclusions amb pesos definits per la densitat Parzen de les oclusions 

estimades(***). Podem veure que el resultat del End-Point Error millora cada cop més, 

per tant, podem concloure aquest capítol dient que els resultats obtinguts són, en general, 

cada cop més òptims.  
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Figura 18. Per a la imatge alley_1/frame_0026 veiem (a) el flux ground truth, (b) les oclusions ground truth, 
(c) les oclusions detectades amb el mètode de constància d’intensitat, (d) densitat Parzen de (c), (e) el flux 
amb el mètode amb tractament d’oclusions amb mapa binari (c), i (f) el flux amb el mètode amb tractament 
d’oclusions amb mapa de densitat (e) 

Figura 19. Per a la imatge market_2/frame_0021 (a) el flux ground truth, (b) les oclusions ground truth, (c) 
les oclusions detectades amb el mètode de constància d’intensitat, (d) densitat Parzen de (c), (e) el flux amb 
el mètode amb tractament d’oclusions amb mapa binari (c), i (f) el flux amb el mètode amb tractament 
d’oclusions amb mapa de densitat (e) 
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(*) E = ∫ −
Ω

|Ixu+ Iyv+ It| + λ| u| + | v|dΩ 

(**) E = ∫( − )
Ω

|Ix + Iy + It| + ‖ − ( )‖ + λ | |
+ | |  dΩ 

(***) E = ∫( − )
Ω

|Ix + Iy + It| + ‖ − ( )‖ + λ | |
+ | |  dΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σ EPE EPE match EPE unmatch 
TV-L1 5.235153 3.161835 32.963253 

(*) 5.188639 3.243202 31.189945 
(**) 5.095907 3.134982 31.349718 
(***) 4.898842 2.908203 31.424704 

Taula 13. Taula resum on es mostra el End-Point Error all, match i unmatch per a cadascuna de les 
millores que hem implementat per a tractar les oclusions en l’algorisme TV-L1. 
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5. CONCLUSIONS 
 
Aquest treball tenia com a objectiu principal millorar el mètode de flux òptic TV-L1 en 

les zones d'oclusió entre dos imatges consecutives d'un vídeo. Per a fer-ho, primerament 

he hagut de fer una investigació rigorosa del tema, un tema del qual tenia nocions bàsiques 

adquirides a classe però gracies a aquest projecte he pogut profunditzar. 

La valoració del treball és molt positiva ja que hem aconseguit l’objectiu proposat, els 

resultats per al nou mètode són més òptims que els del TV-L1 clàssic, i hem fet un nombre 

elevat d'anàlisi per a aconseguir-ho.  

En la primera part de l'estudi hem vist diferents mètodes de detecció d'oclusions: 

Forward-Bachward Consistency Check, Negative Divergency i Data Constancy 

Assumption. En general hem vist que els diferents mètodes donaven resultats quantitatius 

molt semblants i que el resultat d'aquests mètodes està molt lligat al resultat del mètode 

de flux òptic TV-L1 que utilitzem per als diferents càlculs. És per això que per a futurs 

estudis seria interessant fer aquests càlculs amb un algoritme amb millors resultats ja que 

proporcionaria una millor detecció i aquest pas és el factor més important per a poder 

millorar resultats en el següent pas d'estimació del flux. 

 

El mètode de detecció d'oclusions que ens ha donat resultats més dolents ha estat el 

Forward-Backward Consistency Check a nivell de bloc. Això ha estat degut a que hem 

utilitzat el mètode de blocs que utilitzen al mètode de Aggregation of local paramètric 

candidates(Fortun et al., 2015) sense tenir en compte que aquest mètode està integrat dins 

l'algorisme i aquest té una estructura molt diferent a la del TV-L1 que utilitzem nosaltres. 

Però creiem que seria interessant en un futur provar els diferents mètodes a nivell de bloc 

utilitzant una estructuració més adient de l'algoritme per tal d’obtenir un resultat que 

preservi més les estructures i sigui menys susceptible al soroll com pot passar al fer el 

càlcul per a cada píxel independentment. 

 

En la part d’estimació del flux veiem que els resultats depenen molt del mapa binari 

d’oclusions que utilitzem. El que ha donat més bons resultats dels mètodes calculats amb 

el TV-L1 han sigut el mapa binari obtingut amb el mètode de Constància d’Intensitat. No 

hem pogut trobar una raó que ho justifiqui ja que els resultats quantitatius d’aquest mètode 

amb les mètriques de precisió, exhaustivitat i valor-F són molt semblants i inclús més 
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baixos que els del mètode Forward-Backward Consistency Check.   

 

L’obtenció del nou mètode de flux òptic amb tractament d’oclusions la podem dividir en 

tres passos: anul·lació del terme de dades,  afegiment d’un nou terme de dades per les 

oclusions i la combinació ponderada del terme de dades i el terme d’oclusions. 

 

Al llarg d’aquests tres passos hem vist que els resultats seguien el procés esperat millorant 

cada cop més. Quan s’anul·la el terme de dades en les oclusions s’imposa únicament la 

suavització del terme de regularització de l’equació i s’evita l’estimació de flux falsos 

provocada per l’assumpció d’intensitat constant quan no hi ha correspondència de píxels 

degut a l’oclusió. Per tant, l’estimació del flux millora en aquests píxels ocults.  

A l’afegir el terme d’oclusions, s’estima el moviment dels píxels ocults tenint en compte 

el moviment de píxels veïns, visibles i amb intensitat semblant al píxel amb qüestió, 

assumint així que formen part del mateix objecte o estructura. Aquesta implementació ens 

ha donat també resultats positius. 

Finalment, substituint la màscara binària per al mapa de densitats pretenem suavitzar el 

resultats combinant el terme de dades i el terme d’oclusions donant més o menys 

importància a cadascun d’ells depenent de si hi ha més o menys probabilitat d’oclusions 

-aquesta probabilitat ve donada per el mapa de densitats-. D’aquesta manera, si el mapa 

d’oclusions que tenim d’entrada no és prou precís l’estimació del flux no estarà tan 

condicionada.  

Com ja hem dit els resultats generals són positius, però també hem pogut veure que no 

són del tot consistents ja que, per exemple utilitzant un mapa binari igual d’òptim però 

amb característiques diferents el resultat ja passa a ser negatiu. A més, totes les proves les 

hem fet amb el mateix grup de 108 imatges, que és un nombre suficient per a aconseguir 

un resultat general, però s’haurien d’analitzar els resultats per a un altre tipus d’imatges 

a veure si l’algoritme és consistent o no. 

Per a seguir amb aquesta recerca, el següent pas hauria de ser fer un algoritme incorporant 

aquest mètode de tractament d’oclusions en una estructura de refinament. De tal manera 

que s’alterni el càlcul del flux òptic i de les oclusions per a poder optimitzar a cada iteració 

amb un resultat més precís que a la iteració anterior. 

Per a dur a terme aquest algoritme de refinament seria interessant provar d’ implementar 
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aquest tractament d’oclusions basant-nos en un mètode de flux òptic més bo que el TV-

L1 clàssic, com podria ser un mètode de TV-L1 amb un tractament de llargs 

desplaçaments més precís que la estructura piramidal, i/o un mètode més robust als canvis 

d’il·luminació. Segurament així, la detecció primera d’oclusions ja seria més precisa i a 

conseqüència l’estimació del flux també ho seria. 
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ANNEXOS 

Llistat de imatges utilitzades per a l’anàlisi 

#Subset 1 sobre el training/clean/ 
 alley_1/frame_0026.png  alley_1/frame_0027.png 
 alley_1/frame_0033.png  alley_1/frame_0034.png 
 alley_1/frame_0035.png  alley_1/frame_0036.png 
 alley_1/frame_0046.png  alley_1/frame_0047.png 
 alley_1/frame_0047.png  alley_1/frame_0048.png 
 alley_2/frame_0003.png  alley_2/frame_0004.png 
 alley_2/frame_0022.png  alley_2/frame_0023.png 
 alley_2/frame_0026.png  alley_2/frame_0027.png 
 alley_2/frame_0031.png  alley_2/frame_0032.png 
 alley_2/frame_0046.png  alley_2/frame_0047.png 
 ambush_2/frame_0001.png  ambush_2/frame_0002.png 
 ambush_2/frame_0008.png  ambush_2/frame_0009.png 
 ambush_2/frame_0013.png  ambush_2/frame_0014.png 
 ambush_4/frame_0018.png  ambush_4/frame_0019.png 
 ambush_4/frame_0019.png  ambush_4/frame_0020.png 
 ambush_4/frame_0020.png  ambush_4/frame_0021.png 
 ambush_4/frame_0021.png  ambush_4/frame_0022.png 
 ambush_5/frame_0009.png  ambush_5/frame_0010.png 
 ambush_5/frame_0016.png  ambush_5/frame_0017.png 
 ambush_5/frame_0021.png  ambush_5/frame_0022.png 
 ambush_5/frame_0027.png  ambush_5/frame_0028.png 
 ambush_5/frame_0032.png  ambush_5/frame_0033.png 
 ambush_6/frame_0005.png  ambush_6/frame_0006.png 
 ambush_6/frame_0014.png  ambush_6/frame_0015.png 
 ambush_7/frame_0019.png  ambush_7/frame_0020.png 
 ambush_7/frame_0034.png  ambush_7/frame_0035.png 
 ambush_7/frame_0035.png  ambush_7/frame_0036.png 
 ambush_7/frame_0037.png  ambush_7/frame_0038.png 
 ambush_7/frame_0045.png  ambush_7/frame_0046.png 
 bamboo_1/frame_0012.png  bamboo_1/frame_0013.png 
 bamboo_1/frame_0013.png  bamboo_1/frame_0014.png 
 bamboo_1/frame_0034.png  bamboo_1/frame_0035.png 
 bamboo_1/frame_0038.png  bamboo_1/frame_0039.png 
 bamboo_1/frame_0047.png  bamboo_1/frame_0048.png 
 bamboo_2/frame_0001.png  bamboo_2/frame_0002.png 
 bamboo_2/frame_0007.png  bamboo_2/frame_0008.png 
 bamboo_2/frame_0027.png  bamboo_2/frame_0028.png 
 bamboo_2/frame_0041.png  bamboo_2/frame_0042.png 
 bamboo_2/frame_0047.png  bamboo_2/frame_0048.png 
 bandage_1/frame_0004.png  bandage_1/frame_0005.png 
 bandage_1/frame_0007.png  bandage_1/frame_0008.png 
 bandage_1/frame_0008.png  bandage_1/frame_0009.png 
 bandage_1/frame_0020.png  bandage_1/frame_0021.png 
 bandage_1/frame_0033.png  bandage_1/frame_0034.png 
 bandage_2/frame_0003.png  bandage_2/frame_0004.png 
 bandage_2/frame_0011.png  bandage_2/frame_0012.png 
 bandage_2/frame_0015.png  bandage_2/frame_0016.png 
 bandage_2/frame_0030.png  bandage_2/frame_0031.png 
 bandage_2/frame_0036.png  bandage_2/frame_0037.png 
 cave_2/frame_0009.png  cave_2/frame_0010.png 
 cave_2/frame_0011.png  cave_2/frame_0012.png 
 cave_2/frame_0018.png  cave_2/frame_0019.png 
 cave_2/frame_0025.png  cave_2/frame_0026.png 
 cave_2/frame_0045.png  cave_2/frame_0046.png 
 cave_4/frame_0013.png  cave_4/frame_0014.png 
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 cave_4/frame_0039.png  cave_4/frame_0040.png 
 cave_4/frame_0040.png  cave_4/frame_0041.png 
 cave_4/frame_0046.png  cave_4/frame_0047.png 
 cave_4/frame_0048.png  cave_4/frame_0049.png 
 market_2/frame_0006.png  market_2/frame_0007.png 
 market_2/frame_0011.png  market_2/frame_0012.png 
 market_2/frame_0021.png  market_2/frame_0022.png 
 market_2/frame_0031.png  market_2/frame_0032.png 
 market_2/frame_0032.png  market_2/frame_0033.png 
 market_5/frame_0008.png  market_5/frame_0009.png 
 market_5/frame_0019.png  market_5/frame_0020.png 
 market_5/frame_0039.png  market_5/frame_0040.png 
 market_5/frame_0040.png  market_5/frame_0041.png 
 market_5/frame_0047.png  market_5/frame_0048.png 
 market_6/frame_0004.png  market_6/frame_0005.png 
 market_6/frame_0011.png  market_6/frame_0012.png 
 market_6/frame_0027.png  market_6/frame_0028.png 
 market_6/frame_0034.png  market_6/frame_0035.png 
 mountain_1/frame_0002.png  mountain_1/frame_0003.png 
 mountain_1/frame_0013.png  mountain_1/frame_0014.png 
 mountain_1/frame_0016.png  mountain_1/frame_0017.png 
 mountain_1/frame_0018.png  mountain_1/frame_0019.png 
 mountain_1/frame_0042.png  mountain_1/frame_0043.png 
 shaman_2/frame_0002.png  shaman_2/frame_0003.png     
 shaman_2/frame_0009.png  shaman_2/frame_0010.png  
 shaman_2/frame_0022.png  shaman_2/frame_0023.png 
 shaman_2/frame_0036.png  shaman_2/frame_0037.png 
 shaman_2/frame_0042.png  shaman_2/frame_0043.png 
 shaman_3/frame_0010.png  shaman_3/frame_0011.png 
 shaman_3/frame_0013.png  shaman_3/frame_0014.png 
 shaman_3/frame_0017.png  shaman_3/frame_0018.png 
 shaman_3/frame_0035.png  shaman_3/frame_0036.png 
 shaman_3/frame_0039.png  shaman_3/frame_0040.png 
 sleeping_1/frame_0006.png  sleeping_1/frame_0007.png 
 sleeping_1/frame_0008.png  sleeping_1/frame_0009.png 
 sleeping_1/frame_0020.png  sleeping_1/frame_0021.png 
 sleeping_1/frame_0032.png  sleeping_1/frame_0033.png 
 sleeping_1/frame_0046.png  sleeping_1/frame_0047.png 
 sleeping_2/frame_0005.png  sleeping_2/frame_0006.png 
 sleeping_2/frame_0018.png  sleeping_2/frame_0019.png 
 sleeping_2/frame_0026.png  sleeping_2/frame_0027.png 
 sleeping_2/frame_0032.png  sleeping_2/frame_0033.png 
 sleeping_2/frame_0033.png  sleeping_2/frame_0034.png 
 temple_2/frame_0008.png  temple_2/frame_0009.png 
 temple_2/frame_0016.png  temple_2/frame_0017.png 
 temple_2/frame_0028.png  temple_2/frame_0029.png 
 temple_2/frame_0030.png  temple_2/frame_0031.png 
 temple_2/frame_0042.png  temple_2/frame_0043.png 
 temple_3/frame_0005.png  temple_3/frame_0006.png 
 temple_3/frame_0011.png  temple_3/frame_0012.png 
 temple_3/frame_0030.png  temple_3/frame_0031.png 
 temple_3/frame_0036.png  temple_3/frame_0037.png 
 temple_3/frame_0047.png  temple_3/frame_0048.png 
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Imatges exemple dels resultats més significatius 

bandage_1/frame_0020 bandage_1/frame_0021 

Flux òptic ground truth 

Negative Divergence – llindar:  0.1 

Oclusions ground truth 

FBCC – llindar: 1.1 

Intensity Constancy – llindar: 5.0 

Flux òptic TVL1 

Flux òptic (**)  (p.49) Flux òptic (***) (p.49) 

Flux òptic (*) ( p.49) 

Densitat Parzen de Intensity Constancy 
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Flux òptic (**)  (p.49) 

Negative Divergence – llindar:  0.1 

Intensity Constancy – llindar: 5.0 

shaman_3/frame_0010 1shaman_3/frame_0011 

Flux òptic ground truth 

 

Oclusions ground truth 

Flux òptic (***) (p.49) 

Flux òptic (*) ( p.49) Flux òptic TVL1 

Densitat Parzen de Intensity Constancy 

FBCC – llindar: 1.1 
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temple_2/frame_0030 temple_2/frame_0030 

Flux òptic ground truth Oclusions ground truth 

FBCC – llindar: 1.1 Negative Divergence - 0.1 

Intensity Constancy – llindar: 5.0 

Flux òptic TVL1 

Flux òptic (**)  (p.49) Flux òptic (***) (p.49) 

Flux òptic (*) ( p.49) 

Densitat Parzen de Intensity Constancy 
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