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Descrição do tema de trabalho e objectivos:
Metodologia:
Esta tese pretende questionar, no contexto da documentação e registo de construções vernáculas, como podem ser integrados os
métodos e as técnicas tradicionais (que enquadram no que se pode designar por métodos directos de levantamento), com técnicas
baseadas em imagens, atavés de procedimentos fotogramétricos mais ou menos automatizados (métodos manuais, métodos semiautomáticos, e métodos automáticos - Structure-From-Motion/Multi-View-Stereo). A motivção para a exploração deste tema resulta
do facto dos métodos baseados em imagens (que se enquadram no que se pode designar por métodos indirectos) permitirem registar
com baixo custo e de forma extensiva. Isto torna-os adequados em contextos em que, por um lado pode haver limitações financeiras,
e por outro lado as realidades a documentar possam beneficiar de métodos que permitem representar o objecto de forma quase
contínua.
Serão seleccionados alguns exemplos de construções vernaculares, eventualmente em contexto rural, em que serão testadas várias
combinações de métodos directos e indirectos com vista à produção de documentação de síntese (plantas, cortes e alçados) e
modelos tridimensionais texturados.
Os resultados finais serão disponibilizados num site de internet.
Temas teóricos de referência:
Levantamento arquitectónico
Fotogrametria arquitectónica
Visão computacional
Património Arquitectónico
Conteúdo programático :
Levantamento arquitectónico
- Métodos directos de levantamento vs Métodos indirectos
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)
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