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Descrição do tema de trabalho e objectivos:
Metodologia:
Tradicionalmente, o levantamento da arquitectura fazia-se através de medições com fita métrica registadas sobre papel. Neste
processo, o autor do registo procede a uma interpretação do objecto que documenta, vertendo-a para a representação. Porém, há
outras formas de registar, baseadas em imagens, em que essa dimensão interpretativa não está presente. Pelo menos não está
presente na fase de medição.
Esta tese pretende explorar a aplicação de técnicas de levantamento baseadas em imagens, através de procedimentos fotogramétricos
e de visão computacional, nomeadamente através das abordagens Structure-From-Motion (SFM) e Multi-View-Stereo (MVS), ao
registo e documentação de detalhes arquitectónicos em pedra. Por detalhes arquitectónicos, entende-se, no âmbito deste trabalho,
tanto elementos de tipo estrutural (colunas, capitéis, sofitos, arcos, etc.) como também elementos decorativos (brasões, baixos
relevos, etc.), ou a combinação destes dois tipos.
Será seleccionada uma área num monumento (por exemplo o Convento de Cristo) na qual serão inventariados e registados os
detalhes arquitectónicos em pedra que aí se encontrem.
Posteriormente os resultados dessas acções de registo serão disponibilizados num site da internet de forma interactiva.
Temas teóricos de referência:
Fotogrametria arquitectónica
Visão computacional
Património Arquitectónico
Programação Web
Conteúdo programático :
Fotogrametria arquitectónica
- Operações fundamentais de processamento (orientação interna, orientação relativa, orientação externa, triangulação)
- Regras 3x3 fotogramétricas
Visão computacional
- Metodologia Structure-From-Motion (SFM)
- Metodologia Multi-View-Stereo (MVS)
Património Arquitectónico
- Referências doutrinárias de orientação das actividades de registo e documentação (Carta de Londres, Principles for the recording
of Monuments, groups of buildings and sites)
Programação Web
- html, css, vrml
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