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EMENTA
Revisão dos conceitos de óptica geométrica: leis, componentes ópticos, sistemas ópticos e formação de imagens.
Tipos de câmeras, modelo matemático e calibração. Geometria projetiva. Processamento computacional de
mapas de franjas. Triangulação e projeção de franjas. Estereoscopia passiva e ativa. Correlação digital de
imagens. Princípios e aplicações da deflectometria. Estruturação e representação computacional de nuvens de
pontos.

OBJETIVOS
__________________________________________________________________________________________
Introduzir conceitos e técnicas de visão computacional aplicada à medição de formas geométricas
tridimensionais voltadas ao controle geométrico e engenharia reversa, contribuindo para dar ao aluno formação
básica em metrologia óptica.
PROGRAMA











Óptica geométrica: leis de Snell, espelhos, prismas, lentes simples, sistemas de lentes, formação de imagens,
profundidade de foco, seleção de sistemas de lentes;
Câmeras: tipos, modelagem matemática da câmera pinhole, calibração de câmeras. Geometria projetiva;
Mapas de franjas: significado e processamento computacional;
Triangulação e projeção de franjas
Estereoscopia passiva e ativa: princípios e aplicações
Correlação digital de imagens: princípios e aplicações.
Deflectometria: princípios e aplicações
Nuvens de pontos e malhas: redução, estruturação e representação computacional.
Trabalho da disciplina: projeto, construção e avaliação de sistema óptico.

METODOLOGIA
____________________________________________________________________________________________________________

Os conceitos serão repassados através de aulas expositivas alternadas por aulas de laboratório. Grupos de alunos
serão encarregados de conceber, preparar e ministrar aulas demonstrativas sobre os tópicos vistos em aulas
expositivas. Será realizado trabalho em equipe envolvendo o projeto, construção e avaliação de um sistema
óptico destinado a atender demanda identificada.
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FORMA DE AVALIAÇÃO
A avaliação será realizada através de duas provas, de nota atribuída às aulas de laboratório ministradas e do
trabalho em equipe envolvendo o projeto, implementação e validação de um sistema óptico.

