
Representação de nuvens de pontos
Proposta de Projeto

Orientador: Manuela Pereira e Marco Bernardo

1 Objetivos

Um dos principais objetivos na representação de imagem digital é conseguir uma
representação mais fiel do mundo. Algumas das modalidades que procuram atingir
estes objetivos são a holografia, a plenótica e as nuvens de pontos.

O Point Cloud Library (ou PCL) é um projeto aberto e de grande escala para
processamento de nuvens de pontos. O framework PCL contém inúmeros algoritmos
de última geração incluindo filtragem, estimativa de caracteŕısticas, reconstrução de
superf́ıcie, registro, montagem de modelos e segmentação. Estes algoritmos podem
ser usados, por exemplo, para filtrar dados com rúıdo, segmentar partes relevantes
de uma cena, extrair pontos-chave e calcular descritores para reconhecer objetos,
além de permitir a criação de superf́ıcies a partir de nuvens de pontos e visualizá-los.

Neste projeto estamos interessados na criação de superf́ıcies a partir de nuvens
de pontos e também a sua visualização. O objetivo deste projeto é assim, o estudo
do processo que vai desde a nuvem de pontos até à sua representação num display
3D.

2 Tarefas a Realizar

T1 (0.5 mês) Estudo das imagens em nuvens de pontos.

T2 (0.5 mês) Estudo do esquema de criação de superf́ıcies e sua representação.

T3 (0.5 mês) Utilização da libraria PCL para implementação do esquema estudado
no ponto anterior.

T4 (0.5 mês) Análise dos resultados da representação em display 3D e da sua
variação de acordo com a paremetrização de representação.

T5 (1 mês) Escrita do relatório de projeto.
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3 Requisitos Técnicos Académicos

Competências de Programação.

4 Resultados esperados

• Aplicação que permita a representação de uma nuvem de pontos num display
3D.

• Relatório de projeto.

5 Referências

• http://pointclouds.org/about/

6 Contactos

Manuela Pereira (mpereira@di.ubi.pt) e Marco Bernardo (mbernardo@ubi.pt)
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