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1 Objetivos
O principal objetivo na representação de imagem é conseguir uma representação
mais fiel do mundo. Algumas das modalidades que procuram atingir este objetivo
são a holografia, a plenótica e as nuvens de pontos.

A holografia funciona através da captura de padrões de interferência gerados
pela sobreposição de uma frente de onda complexa que se propaga através de um
objeto real com uma frente de onda coerente. A imagem holográfica tem vindo
a amadurecer as tecnologias, quer para sistemas de imagem microscópica como
macroscópica; estas tecnologias poderão levar este tipo de dados aos mercados de
imagem num futuro próximo. Algumas aplicações atuais são a imagiologia médica,
simulação cirúrgica, o reconhecimento de objetos, a realidade virtual, o desenho de
objetos 3D, etc.

Neste trabalho pretende-se reconstruir uma imagem 3D de objetos macroscó-
picos a partir de um único holograma digital. Serão usados os hologamas digitais ad-
quiridos no contexto do projeto EmergIMG (http://emergimg.di.ubi.pt/downloads.html).

2 Tarefas a Realizar
T1 (0.5 mês) Estudo da imagens holograficas e estudo do significado dos diferen-

tes tipos de informação existente nestas imagens.

T2 (0.5 mês) Reconstrução de um par de imagens estereoscopicas.

T3 (0.5 mês) Calculo do mapa de disparidade.

T4 (0.5 mês) Comparação da representação 3D usando as imagens estereoscópios
e usando a reconstrução frontal mais o mapa de disparidade.

T5 (0.5 mês) Análise dos resultados;

T6 (1 mês) Escrita do relatório de projeto.

3 Requisitos Técnicos/Académicos
Competências de Programação e Tecnologias Multimédia.
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4 Resultados esperados
• Os resultados permitirão a visualização 3D dos hologramas adquiridos no

âmbito do projeto EmergIMG.

• Relatório de projeto.

5 Referências
• B. Özgürün, D. Tayyar, K. Agis, and M. Özcan, "Three-dimensional image re-

construction of macroscopic objects from a single digital hologram using stereo
disparity,"Appl. Opt. 56, F84-F90 (2017) - (https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-
56-13-F84).

6 Contactos
Manuela Pereira (mpereira@di.ubi.pt)
Elsa Susana Fonseca (efonseca@ubi.pt)
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