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Resumo 

 

Com a evolução da tecnologia e com a ambição de exploração de novas áreas ao nível 

científico, houve uma rápida evolução da metrologia que ajudou na criação e desenvolvimento de novos 

conceitos tecnológicos. A metrologia ótica teve um desenvolvimento rápido com o aparecimento das 

fontes laser, possibilitando importantes desenvolvimentos tecnológicos, ao permitir, por exemplo, um 

aumento significativo do rigor e da qualidade em medições de distâncias, de vibrações ou deformações 

de equipamentos ou estruturas. 

Na presente dissertação será apresentado o método da triangulação aplicado à medição ótica 

de distâncias, bem como algumas técnicas óticas de medição de distâncias que funcionam com base 

neste método – varrimento laser, sombra de Moiré e projeção de franjas. Para estas técnicas, serão 

abordadas as suas aplicações, vantagens e desvantagens e será realizada uma fundamentação teórica 

das mesmas. 

Para a técnica de sombra de Moiré foram realizadas várias montagens experimentais, com o 

propósito de obter resultados que permitam a construção do dispositivo de medição de distâncias 

proposto - designado ao longo desta Dissertação como perfilómetro – e estudar os resultados obtidos 

por diferentes variantes da técnica em comparação com a versão clássica.  

   

 

Palavras-Chave: Triangulação, Sombra de Moiré, Projeção de Franjas, Perfilómetro        
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Abstract 

 

 With the technological advances and the ambition of exploring new scientific areas, a quick 

evolution of metrology was verified. This evolution was important in the creation and development of 

new technological concepts. Optical metrology had a fast development with the creation of laser 

sources, enhancing important technological advances like significant increases in the quality of distance 

measurements, vibrations or deformations in equipment or structures. 

 In this dissertation, it will be presented the triangulation method applied to distance 

measurement, as well as some of the techniques that work based on it – laser scanning, shadow Moiré 

and fringe projection. For these techniques, this dissertation will refer their applications, advantages and 

disadvantages. The theoretical concepts behind each technique will also be presented and explained.   

For the shadow Moiré technique several experiments were assembled, with the main purpose 

of obtaining the results that allow the development of the proposed distance measurement device – 

referred through this dissertation as profilometer. Another objective is to study the results obtained by 

different configurations of the shadow Moiré technique and to compare them with the results obtained 

by the classic configuration.         

 

 Keywords: Triangulation, Shadow Moiré, Fringe Projection, Profilometer    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ix 

 

Índice 

 

Agradecimentos .................................................................................................................................... iii 

Resumo....................................................................................................................................................v 

Abstract ................................................................................................................................................. vii 

Índice ...................................................................................................................................................... ix 

Índice de Tabelas ................................................................................................................................. xiii 

Índice de Figuras .................................................................................................................................. xv 

Lista de Acrónimos e Siglas .............................................................................................................. xix 

Lista de Símbolos ................................................................................................................................ xxi 

Capítulo 1 – Introdução ......................................................................................................................... 1 

1.1. Motivação ..................................................................................................................................... 1 

1.2. Objetivos ....................................................................................................................................... 1 

1.3. Estrutura da Dissertação .............................................................................................................. 2 

Capítulo 2 – Estado da Arte .................................................................................................................. 3 

2.1. Triangulação ................................................................................................................................. 3 

2.2. Técnica de Varrimento Laser ....................................................................................................... 4 

2.2.1. Perfilómetro para medição de superfícies rochosas ............................................................. 5 

2.2.2. Perfilómetro para fabricação e controlo industrial ................................................................. 6 

2.2.3. Comparação dos perfilómetros de varrimento laser ............................................................. 7 

2.3. Técnica de Sombra de Moiré .................................................................................................. 7 

2.3.1. Perfilómetro para reconstrução facial tridimensional ............................................................ 8 

2.3.2. Perfilómetro de variação de fase rápida................................................................................ 9 

2.3.3. Perfilómetro com projeção de duplo feixe ........................................................................... 10 

2.3.4. Comparação dos perfilómetros de técnica de sombra de Moiré......................................... 11 

2.4. Projeção de Franjas .............................................................................................................. 11 

2.4.1. Perfilómetro de alta velocidade com projeção de franjas coloridas .................................... 12 

2.4.2. Perfilómetro portátil e de baixo custo para digitalização tridimensional ............................. 13 

2.4.3. Perfilómetro de dimensões reduzidas baseado em projetor LED ....................................... 14 

2.4.4. Comparação dos perfilómetros de técnica de projeção de franjas ..................................... 15 

2.5. Comparação entre as técnicas de medição de distâncias apresentadas ............................. 16 



 
x 

 

Capítulo 3 – Fundamentação Teórica para a Realização da Atividade Experimental .................. 18 

3.1   Método da Triangulação e das Técnicas Associadas ............................................................... 18 

3.1.1  Método da Triangulação ...................................................................................................... 18 

3.1.2.  Técnica de Varrimento Laser ............................................................................................. 19 

3.1.3. Teoria da Técnica de Sombra de Moiré .............................................................................. 19 

3.1.4. Teoria da Técnica de Projeção de Franjas ......................................................................... 20 

3.2. Determinação dos valores teóricos dos parâmetros da montagem ........................................... 21 

3.2.1. Distância Câmara – Objeto ................................................................................................. 21 

3.2.2. Distâncias Grelha – Objeto: Distância de Talbot ................................................................ 22 

3.2.3. Distância Câmara – Fonte Luminosa .................................................................................. 24 

3.2.4. Representação dos parâmetros físicos da experiência ...................................................... 24 

3.3. Processamento Digital de Imagem ............................................................................................ 25 

3.3.1. Alargamento de Contraste................................................................................................... 26 

3.3.2. Supressão de Ruído ............................................................................................................ 27 

3.4. Técnica de Variação de Fase e Determinação do Mapa de Fase Não-Absoluto – Algoritmo 

PCA (Principal Component Analysis) ................................................................................................ 28 

3.5. Desenrolamento da fase – Algoritmo de Desenrolamento Bidimensional de Goldstein ........... 30 

3.5.1. Introdução ao desenrolamento de fase. Teoria dos resíduos ............................................. 30 

3.5.2. Algoritmo de Goldstein ........................................................................................................ 34 

3.6. Determinação da distância e sensibilidade. Desvio-padrão e erro-padrão ............................... 35 

3.6.1. Sensibilidade e Determinação de Distâncias z(x,y) ............................................................ 36 

3.6.2. Análise da Precisão da Medição ......................................................................................... 38 

Capítulo 4 – Apresentação e Discussão de Resultados ................................................................. 41 

4.1. Validação de Resultados Obtidos - Técnica de Sombra de Moiré ............................................ 41 

4.1.1. Montagem Experimental...................................................................................................... 41 

4.1.1.1. Material Utilizado .............................................................................................................. 41 

4.1.1.2. Distância Câmara-Objeto ................................................................................................. 42 

4.1.1.3. Distância Grelha – Objeto ................................................................................................ 42 

4.1.1.4. Distância Câmara – Fonte ................................................................................................ 43 

4.1.1.5. Parâmetros Físicos da Montagem Experimental ............................................................. 43 

4.1.2. Resultados Obtidos na Montagem Experimental ................................................................ 43 



 
xi 

 

4.1.3. Determinação dos parâmetros estatísticos para validação: sensibilidade, desvio-padrão e 

erro-padrão .................................................................................................................................... 48 

4.1.3.1. Sensibilidade .................................................................................................................... 48 

4.1.3.2. Desvio-Padrão e Erro-Padrão .......................................................................................... 49 

4.2. Atividades Experimentais Adicionais .......................................................................................... 49 

4.2.1. Técnica de Sombra de Moiré com Dois Projetores ............................................................. 50 

4.2.2. Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Paralela Junta ........................................ 55 

4.2.3. Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Perpendicular Junta ............................... 60 

4.2.4. Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Paralela Separada ................................. 65 

4.2.5. Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Perpendicular Separada ........................ 69 

4.2.6. Efeito do Processamento de Imagem nos Resultados Obtidos .......................................... 72 

4.2.6.1. Efeito do Alargamento de Contraste ................................................................................ 72 

4.2.6.2. Efeito da área de ação do filtro ........................................................................................ 74 

Capítulo 5 – Conclusões e perspetivas de trabalho futuro ............................................................. 77 

5.1. Conclusões ............................................................................................................................ 77 

5.2. Perspetivas de Trabalho Futuro ............................................................................................ 78 

Referências Bibliográficas ................................................................................................................. 79 

Anexos ................................................................................................................................................ - 1 - 

Anexo A – Cálculo da Sensibilidade ............................................................................................... - 1 - 

Anexo B – Cálculo do mapa de distâncias ...................................................................................... - 2 - 

Anexo C – Cálculo do Desvio-Padrão e Erro-Padrão ..................................................................... - 3 - 

Anexo D – Cálculo do Erro .............................................................................................................. - 5 - 

Anexo E – Pseudocódigo do Algoritmo de Goldstein ..................................................................... - 6 - 

Primeiro Passo – Identificação dos Resíduos [24] ...................................................................... - 6 - 

Segundo Passo – Criação e Colocação de Barreiras ................................................................. - 7 - 

Terceiro Passo – Integração do Caminho à Volta das Barreiras ................................................ - 7 - 

 

 

 

 

 



 
xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xiii 

 

Índice de Tabelas 

 

Tabela 2.1 – Comparação de dimensões e preço entre o projetor criado e um projetor comercial……14 

Tabela 2.2 – Vantagens e desvantagens da técnica de varrimento laser…………………………………16 

Tabela 2.3 - Vantagens e desvantagens da técnica de sombra de Moiré………………………………..16 

Tabela 2.4 – Vantagens e desvantagens da técnica de projeção de franjas…………………………….16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xv 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 2.1 – Representação esquemática do método da triangulação …………….……………………..3  

Figura 2.2 – Princípio Geral de Funcionamento de um Perfilómetro de Varrimento Laser …..…………4  

Figura 2.3 - Representação do diagrama de funcionamento do sistema de medição …………………..5 

Figura 2.4 - Representação esquemática das dimensões e distâncias de medida do perfilómetro 
(dimensões em mm) …………………………………………………...………………………………………..6 

Figura 2.5 - a) Superfície medida pelo perfilómetro; b) Desvio entre a medição do perfilómetro e a 
superfície real da peça-teste ……………………………………………...……………………………………7 

Figura 2.6 – Representação esquemática do funcionamento da técnica de sombra Moiré ……………8 

Figura 2.7 - Representação esquemática da constituição da experiência simulada ……………………9 

Figura 2.8 – Representação do funcionamento do perfilómetro de variação de fase rápida……………10  

Figura 2.9 – Representação esquemática do funcionamento do perfilómetro de duplo feixe…………..11 

Figura 2.10 – Representação esquemática do princípio de funcionamento da técnica de projeção de 
franjas …………………………………………………………………………………...………………………12 

Figura 2.11 – Imagem da projeção de franjas coloridas na face de teste ………………………………..13 

Figura 2.12 – Resultado final da digitalização tridimensional da face-alvo ………………………………13 

Figura 2.13 – Configuração para a realização dos testes do perfilómetro ………………………………..14 

Figura 2.14 – Representação esquemática da constituição e funcionamento do perfilómetro 
apresentado …………………………………………………………………………………………………….15 

Figura 2.15 – Resultados obtidos após observação de vários ângulos aplicação de textura metálica…15  

Figura 3.1 - Representação Geométrica da técnica de sombra Moiré ……………………………………18 

Figura 3.2 – Representação Esquemática para o Cálculo da Distância Mínima Câmara – Objeto ….22  

Figura 3.3 – Representação Gráfica do Efeito de Talbot para Iluminação Oblíqua ……………………23 

Figura 3.4 – Imagens de Talbot obtidas às distâncias de z = (a) 0, (b) / 4DT


 , (c) / 2DT


, (d) 3 / 4DT


, 

(e) DT


……………………………………………………………………………………………………………23   

Figura 3.5 – Representação esquemática dos parâmetros físicos utilizados na atividade 

experimental…………………………………………………………………………………………………….25 

Figura 3.6 – Histograma de Cinzentos de uma imagem de 8 bits ……………………………………….26  

Figura 3.7 - Histograma de cinzentos após aplicação da técnica de alargamento de contraste ……..26 

Figura 3.8 – Máscara média de vizinhança …………………………………………………………………27 

Figura 3.9 – Aplicação da Máscara média de vizinhança a uma parte da imagem ……………………27 

Figura 3.10 – Representação esquemática de uma montagem da técnica de Sombra de Moiré ……..36 

Figura 4.1 - Realização da Atividade Experimental de Técnica de Sombra de Moiré …………………43  

Figura 4.2 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental ………………………….44 



 
xvi 

 

Figura 4.3 – Sequência de imagens obtida após técnicas de processamento de imagem……………...45   

Figura 4.4 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira 

subsequência (b) segunda subsequência…………………………………………………………………....45 

Figura 4.5 – Mapas de Fase Absolutos em representação bidimensional ………………………………46 

Figura 4.6 – Mapas de Fase absolutos em representação tridimensional ………………………………46 

Figura 4.7 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala maior) …………………………………..47 

Figura 4.8 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) ………………………………….47 

Figura 4.9 – Sensibilidade obtida durante a atividade experimental ……….……………………………..48 

Figura 4.10 – Desvio-Padrão obtido na atividade experimental realizada ……………………………….49 

Figura 4.11 – Técnica de sombra de Moiré com dois projetores …………………………………………50 

Figura 4.12 – Atividade Experimental da técnica de sombra de Moiré com dois projetores ………….51 

Figura 4.13 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental ………………………..51 

Figura 4.14 – Sequência de imagens obtida após técnicas de processamento de imagem ………….52 

Figura 4.15 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira 

subsequência (b) segunda subsequência ……………………………………………………………………52 

Figura 4.16 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência ………………………………………..53 

Figura 4.17 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência …………………………………………53 

Figura 4.18 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala maior) ………………………………….54 

Figura 4.19 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) …………………………………54 

Figura 4.20 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dois projetores e a 

técnica clássica …………………………………………………………………………………………………55 

Figura 4.21 -  Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Paralela Junta ………………………….56 

Figura 4.22 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental ………………………..56 

Figura 4.23 – Sequência de imagens obtida após técnicas de processamento de imagem ………….57 

Figura 4.24 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira 

subsequência (b) segunda subsequência ……………………………………………………………………57 

Figura 4.25 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência ………………………………………..58 

Figura 4.26 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência …………………………………………58 

Figura 4.27 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) ………………………………..59 

Figura 4.28 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) …………………………………59 

Figura 4.29 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha paralela 

junta e a técnica clássica ………………………………………………………………………………………60 

Figura 4.30 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental ………………………..61 

Figura 4.31 – Sequência de imagens obtida após técnicas de processamento de imagem …………..61 

  



 
xvii 

 

Figura 4.32 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira 

subsequência (b) segunda subsequência ……………………………………………………………………62 

Figura 4.33 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência ………………………………………..62 

Figura 4.34 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência …………………………………………62 

Figura 4.35 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala maior) …………………………………63 

Figura 4.36 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) ………………………………..63 

Figura 4.37 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha 

perpendicular junta e a técnica clássica (escala maior) …………………………………………………….64 

Figura 4.38 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha 

perpendicular junta e a técnica clássica (escala menor) ……………………………………………………64 

Figura 4.39 – Técnica de Sombra de Moiré com Grelha Dupla Paralela Separada …………………….65 

Figura 4.40 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental …………………………65 

Figura 4.41 – Sequência de imagens obtida após técnicas de processamento de imagem …………..66 

Figura 4.42 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira 

subsequência (b) segunda subsequência ……………………………………………………………………66 

Figura 4.43 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência ………………………………………..67 

Figura 4.44 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência ………………………………………..67 

Figura 4.45 – Mapa tridimensional de distâncias obtido ……………………………………………………68 

Figura 4.46 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha paralela 

separada e a técnica clássica …………………………………………………………………………………68 

Figura 4.47 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental …………………………69 

Figura 4.48 – Sequência de imagens obtida após técnicas de processamento de imagem ……………69 

Figura 4.49 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira 

subsequência (b) segunda subsequência ……………………………………………………………………70 

Figura 4.50 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência …………………………………………70 

Figura 4.51 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência …………………………………………71 

Figura 4.52 – Mapa tridimensional de distâncias obtido ……………………………………………………71 

Figura 4.53 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha 

perpendicular separada e a técnica clássica ………………………………………………………………..72 

Figura 4.54 – Efeito da utilização da técnica de alargamento de contraste: (a) mapa de distâncias com 

alargamento de contraste; (b) mapa de distâncias sem alargamento de contraste …………………….73 

Figura 4.55 – Mapas de distância obtidos com diferentes áreas da ação do filtro: (a) sem filtro; (b) filtro 

30x30 pixels …………………………………………………………………………………………………….75 



 
xviii 

 

Figura 4.56 – Mapas de distância obtidos com diferentes áreas da ação do filtro: (a) filtro 60x60 pixels; 

(b) filtro 90x90 pixels  …………………………………………………………………………………………..76 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xix 

 

Lista de Acrónimos e Siglas 

 

CCD – Charged Couple Device 

CLS – Collimated Laser Source  

FPS – Frames per Second 

PCA – Principal Components Analysis 

PSD – Position Sensitive Device 

RGB – Red, Green, Blue 

USB – Universal Serial Bus 

  



 
xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
xxi 

 

Lista de Símbolos 

 

Símbolo        Designação                                                                                            Unidade 

 A                   Matriz de transformação                                                                            - 

 a                   Intensidade luminosa de fundo                                                                 cd 

 b                   Intensidade de modulação da onda                                                           - 

 C                   Matriz de covariância                                                                                 - 

 D                   Matriz diagonal                                                                                           - 

α

T
D                  Distância de Talbot                                                                                   m 

c-o
d                Distância câmara - objeto                                                                         m 

fcd                  Distância câmara – fonte luminosa                                                          m 

g-o
d                Distância grelha - objeto                                                                           m 

mín
d                 Distância minima câmara – objeto                                                           m 

x0
d                  Período das franjas no eixo xx                                                                 m 

H
g                  Tom mais elevado da escala de cinzentos                                                - 

L
g                  Tom mais baixo da escala de cinzentos                                                    - 

N
g                  Tom do pixel após alargamento de contraste                                           - 

0
g                   Tom original do pixel                                                                                 - 

 h                   Distância câmara - grelha                                                                         m 

 I                    Intensidade luminosa da imagem                                                             cd  

C
I                   Sinal de quadratura                                                                                   -     

S
I                    Sinal de quadratura                                                                                   -                

k
l                    Distância da lente da câmara até à origem do sistema                            m 

                      de coordenadas        

p
l                    Distância da lente da câmara até à origem do sistema                            m 

                      de coordenadas        

 z                   Distância a medir                                                                                       m 

 N                   Número de imagens captadas                                                                   - 

x
N                  Número de pixels horizontais da imagem                                                  - 

y
N                  Número de pixels verticais da imagem                                                      - 

 p                   Período da grelha                                                                                     m 

x
p               Período das franjas no eixo xx                                                                  m 



 
xxii 

 

 P                   Ponto da Superfície-Alvo                                                                           -  

 P1                 Ponto de interseção entre o feixe luminoso e o plano de                         - 

                       referência 

 u                   Distância entre a origem das coordenadas e o ponto de                         m 

                      interseção do feixe refletido com o plano de referência  

 u(x)               Deslocamento entre o eixo zz e a curva S                                               m 

 Q                   Ponto da Superfície                                                                                   -   

 Q’                  Ponto de interseção da grelha com o feixe refletido                                 - 

  r                   Raio da superfície – alvo                                                                          m 

 S                   Sensibilidade                                                                                            m 

 s                   Sensibilidade aproximada                                                                         m 

 v                   Valor de uma medição independente                                                        - 

v                    Valor médio de múltiplas medições independentes                                  - 

 W                  Operador de Enrolamento de Fase                                                           - 

 w                  Desvio – Padrão                                                                                        - 

 x                   Matriz da sequência de imagens                                                               -     

 y                   Matriz dos components principais                                                             - 

α                    Ângulo entre a normal ao plano de referência e o feixe                          rad 

                      incidente na grelha 

α'                   Ângulo entre a normal ao plano de referência e o feixe                          rad 

                       incidente na superfície - alvo  

β                    Ângulo entre a normal ao plano de referência e o feixe                          rad 

                      refletido na grelha 

β'                   Ângulo entre a normal ao plano de referência e o feixe                          rad 

                      refletido pela superfície - alvo  

δ                    Degrau de variação de fase                                                                    rad 

0
θ                   Ângulo entre a normal à lente do projector e o eixo zz                           rad 

1
θ                   Ângulo entre o feixe incidente e o eixo zz                                               rad 

2
θ                   Ângulo entre o feixe refletido e o eixo zz                                                 rad 

c
λ                  Comprimento de onda central da fonte luminosa                                     m 

1
λ                   Comprimento de onda inferior da fonte luminosa                                    m 

2
λ                  Comprimento de onda superior da fonte luminosa                                  m 

xσ                  Erro – Padrão                                                                                            - 

                    Fase da onda luminosa                                                                           rad 

Ψ(x)               Função de Modulação                                                                               - 
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Capítulo 1 – Introdução  

 

1.1. Motivação 

 

O desenvolvimento de um perfilómetro para digitalização de perfis 3D cujo princípio de 

funcionamento assenta na utilização de técnicas de medida não-invasiva revela-se de uma importância 

significativa, uma vez que com a sua existência passa a ser possível avançar significativamente ao 

nível de áreas como a realidade virtual ou em técnicas de manutenção utilizando engenharia inversa 

[1]. Estas técnicas consistem principalmente na emissão de um sinal – rádio, ultrassónico ou ótico - 

sobre uma determinada superfície, recolhendo o sinal refletido e analisando-o posteriormente para 

determinação da distância [1].  

As possíveis aplicações deste dispositivo estendem-se desde o controlo industrial, onde pode 

ser utilizado para medição de deformações em peças, na caracterização e digitalização dos perfis de 

superfícies para controlo ao nível de qualidade na construção de peças ou na robótica, com aplicação 

na deteção de obstáculos para veículos teleguiados e para controlo de robôs inteligentes [2].  

No domínio militar, este controlo industrial pode ser utilizado no fabrico de material militar que, 

por ter de obedecer a um conjunto especial de normas relativas à segurança e robustez, necessita de 

um controlo de fabrico especialmente rígido e consistente, de forma a impedir o acontecimento de 

acidentes aquando da sua operação ou manutenção. Uma outra aplicação é a sua utilização para a 

criação de veículos teleguiados na área da segurança e vigilância de unidades militares. 

 

1.2. Objetivos   

 

O objetivo principal desta dissertação consiste na realização de um ensaio experimental cujos 

resultados permitam a construção de um dispositivo – designado ao longo da mesma como perfilómetro 

– capaz de executar medições óticas de distâncias. Para tal, irá ser abordado o método da triangulação 

aplicado à determinação de distâncias, uma vez que foi o método escolhido como base da criação do 

dispositivo. Neste âmbito, serão descritas as técnicas que têm o seu princípio de funcionamento 

assente neste método – técnica de varrimento laser, técnica de sombra de Moiré e técnica de projeção 

de franjas. 

Pretende-se inicialmente fazer uma caracterização teórica das técnicas, descrevendo os 

procedimentos e os princípios matemáticos utilizados por cada uma para a determinação de distâncias. 

Numa fase posterior, serão identificadas as suas vantagens, desvantagens e aplicações, apresentando 

também os dispositivos existentes que fazem uso das mesmas. 

Posteriormente, serão caracterizados teoricamente os vários processos utilizados para a 

obtenção dos resultados que irão permitir a construção do dispositivo. Estes serão descritos de forma 

sequencial, apresentando para cada um deles os procedimentos e princípios que utilizam.   
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Para terminar, pretendem-se realizar várias atividades experimentais com base na técnica de 

Sombra de Moiré. Destas, a atividade principal tem em vista a obtenção de resultados fiáveis que 

permitam a construção do dispositivo. Seguidamente, serão realizadas outras atividades experimentais 

cujo objetivo é o de estudar e compreender os efeitos que os vários componentes e processos 

envolvidos na determinação de distâncias exercem nos resultados obtidos. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

  

A presente dissertação encontra-se dividida em seis capítulos e de acordo com a seguinte 

estrutura: 

• Capítulo 1 – Introdução: neste capítulo são definidas as motivações que originaram a 

escrita da dissertação. Posteriormente, são também definidos os objetivos que se 

pretendem atingir na dissertação. Por fim, é referida a estrutura da dissertação, onde se 

refere o conteúdo de cada capítulo.  

• Capítulo 2 – Estado da Arte: este capítulo descreve uma caracterização do método da 

triangulação e de algumas técnicas que têm o seu princípio de funcionamento baseado 

neste método, sendo também apresentadas as soluções já existentes para cada técnica 

apresentada. 

• Capítulo 3 – Fundamentação Teórica do Método da Triangulação e das Técnicas 

Associadas: neste capítulo são apresentados os fundamentos teóricos do método da 

triangulação e das técnicas de medida apresentadas.  

• Capítulo 4 – Fundamentação Teórica para a Realização da Atividade Experimental: ao 

longo deste capítulo serão caracterizados teoricamente e de forma sequencial os 

processos necessários à realização da atividade experimental, bem como os parâmetros 

estatísticos de validação dos resultados obtidos. 

• Capítulo 5 – Apresentação e Discussão de Resultados: neste capítulo serão descritas as 

atividades experimentais realizadas durante a dissertação, referindo os parâmetros 

determinados, os procedimentos utilizados e os resultados obtidos nas mesmas.    

• Capítulo 6 – Conclusões: Este capítulo aborda as ideias presentes e conclusões retiradas 

ao longo da dissertação, e conclui a componente teórica relativa à mesma. 

 

  

 

 

 

 



 
3 

 

Capítulo 2 – Estado da Arte  

 

 Ao longo deste capítulo vão ser descritos os princípios de funcionamento relativos aos métodos 

e às técnicas referidas anteriormente, apresentando um estudo alusivo aos perfilómetros que têm por 

base estas técnicas e que já estão desenvolvidos. Serão analisadas as principais características de 

cada dispositivo, elaborando uma comparação dos vários dispositivos inseridos numa determinada 

técnica. Por fim, o Capítulo conclui-se com uma apresentação das vantagens e desvantagens relativas 

a cada técnica descrita.  

 

2.1. Triangulação 

 

O método da triangulação tem as suas referências mais antigas no filósofo e matemático grego 

Tales de Mileto, que por volta do ano de 600 a.C. se baseou neste método para conseguir determinar 

a altura das pirâmides de Gizé e para determinar a distância até a um navio que se encontrava no mar 

[3]. A Figura 2.1 representa esquematicamente o princípio do método da triangulação: 

 

 

Figura 2.1 – Representação esquemática do método da triangulação [4]. 

 

Através da análise da Figura 2.1, vê-se que através dos valores conhecidos da distância AB e 

dos valores dos ângulos α e β, também conhecidos, é possível determinar o valor da distância AC 

inicialmente desconhecida.  

As possíveis aplicações deste método são variadas, mas no que respeita a este relatório 

apenas será referida a aplicação relativa à digitalização tridimensional de perfis de superfícies. As 

aplicações podem inserir-se na área do design industrial, fabricação, simulação, inspeção e controlo 

industrial, bem como no reconhecimento de objetos para orientação de veículos teleguiados [1].  

  Este tipo de sistemas de medida ótica apresentam as seguintes características: baixo custo, 

robustez, fiabilidade, precisão e um alto ritmo de aquisição de distâncias, podendo variar desde as 

dezenas de kHz até à ordem dos MHz [5]. Os perfilómetros que se encontram disponíveis 

comercialmente possuem a fonte luminosa e o detetor luminoso no mesmo aparelho, sendo utilizados 

para medir distâncias que variam entre os 10 milímetros e o metro [3]. A resolução da distância medida 

depende de um conjunto de fatores tais como: a largura do feixe laser ou o tamanho dos pixels que 

constituem o detetor [3].      
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 Existem várias técnicas utilizadas na medição de distâncias que utilizam o método da 

triangulação como princípio base de funcionamento. Entre elas, destacam-se as seguintes ([2],[5]): 

• Técnica de Varrimento Laser; 

• Técnica de Sombra de Moiré; 

• Técnica de Projeção de Franjas; 

Ao longo dos pontos seguintes, será apresentado um conjunto de perfilómetros que utilizam as 

técnicas acima referidas para medição de distâncias. No entanto, a fundamentação teórica relativa às 

técnicas referidas apenas será apresentada no Capítulo 3 desta dissertação. 

 

2.2. Técnica de Varrimento Laser 

 

Esta técnica de medição de distâncias é utilizada para a digitalização tridimensional de 

superfícies utilizando o princípio da triangulação. 

A ideia desta técnica é executar um varrimento bidimensional numa superfície-alvo, 

determinando para cada ponto do alvo a distância a que este se encontra de uma fonte luminosa que 

é projetada sobre esse mesmo ponto.  

 

 

Figura 2.2 – Princípio Geral de Funcionamento de um Perfilómetro de Varrimento Laser [4]   

 

Através da Figura 2.2, é possível inferir que conhecendo os valores das distâncias G, F e E, a 

determinação da distância D é obtida recorrendo a um conjunto de relações trigonométricas. Estas 

relações vêm descritas no Capítulo 3, onde serão apresentados os fundamentos teóricos relativos às 

técnicas apresentadas neste Capítulo. 

A constituição do perfilómetro tipicamente utilizado para a realização das medições contempla 

uma fonte laser colimada (Collimated Laser Source - CLS) que é utilizada para iluminar a superfície-

alvo [3]. A superfície, por norma com características difusoras, irá refletir o feixe laser em todas as 

direções [6]. Uma lente convergente colocada lateralmente em relação à fonte laser capta os feixes 

laser refletidos pela superfície, de forma a fazê-los convergir num foto-detetor colocado atrás da lente 

[3].  

As principais vantagens da implementação desta técnica são a fácil implementação e a solução 

económica que oferece [3]. 

As principais desvantagens associadas a esta técnica são: 
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• O decréscimo do desempenho destes sistemas em superfícies transparentes como vidro, 

água ou superfícies líquidas, uma vez que a visibilidade do feixe laser se torna reduzida 

[3]; 

• A geometria triangular implica que o perfilómetro deve ter uma largura mínima, de forma a 

existir uma distância entre a fonte luminosa e o foto-detetor. Esta característica implica a 

impossibilidade de utilização em objetos que possuam aberturas estreitas. Para além 

disso, esta largura mínima varia proporcionalmente com a distância do perfilómetro ao 

alvo, o que implica que para distâncias de medição grandes as dimensões do perfilómetro 

também serão grandes [3];   

A gama típica de distâncias de realização das medidas situa-se entre os 5 e os 250 mm, com 

uma frequência de medição na ordem dos 40 kHz ou superior [2]. 

 Os perfilómetros que utilizam a técnica de varrimento laser como técnica de medição de 

distâncias têm algumas variações entre si que lhes permitem apresentar melhores resultados segundo 

os objetivos para os quais foram desenvolvidos. De seguida são apresentados os perfilómetros cujo 

funcionamento assenta nesta técnica. 

 

2.2.1. Perfilómetro para medição de superfícies rochosas 

O perfilómetro desenvolvido por Liu Bin e Sun Chang-ku [7] foi criado com o objetivo assente 

na medição de superfícies rochosas para estudo dos comportamentos mecânicos das massas 

rochosas, dos quais a rugosidade superficial se revelava como uma das principais características 

relativas à robustez das rochas. Assim, o perfilómetro desenvolvido assentou na utilização da 

digitalização a laser, sendo o esquema da estrutura do sistema apresentado na Figura 2.3 [7]: 

 

 

              Figura 2.3 - Representação do diagrama de funcionamento do sistema de medição [7] 

 

 Como é possível inferir através da Figura 2.3, o sistema constituinte do perfilómetro é 

composto por uma parte de hardware e uma outra de software. Os principais componentes da 

componente de hardware são dois sensores luminosos representados por duas câmaras CCD 

(Charged Couple Device) com uma interface USB, bem como o dispositivo de fonte laser. As funções 

específicas da componente de hardware são as seguintes: o dispositivo laser projeta uma linha 
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luminosa na superfície rochosa; as imagens da linha com a forma da superfície rochosa são captadas 

pelas câmaras CCD, que as transfere para o computador para a correspondente análise e 

processamento [7]. 

A componente de software, presente no computador, executa as seguintes tarefas: para cada 

imagem recebida são retiradas as coordenadas dos pixels dos pontos centrais através da extração do 

centro da linha. Duas dimensões X e Y dos pontos da superfície, que estão representadas pelos pontos 

centrais da linha luminosa, podem ser calculadas substituindo as coordenadas do pixel no modelo 

matemático. Os parâmetros de movimento do feixe laser, que são adquiridos pelo computador, 

funcionam como a coordenada Z, obtendo assim o perfil tridimensional da superfície rochosa [7].        

 As medições efetuadas tiveram uma distância média da superfície-alvo de 1,013 m, com um 

desvio-padrão de 8 mm. A resolução obtida nas medidas verificou uma deteção da variação da 

superfície, ou sensibilidade, inferior a 0,02 mm. Após a realização de medições práticas, foi também 

verificado o alto desempenho deste sistema de medição [7].  

 

2.2.2. Perfilómetro para fabricação e controlo industrial  

O perfilómetro MOTOSense, construído pela empresa Yaskawa, é também analisado. Este 

perfilómetro aparece integrado num robot Motoman MA 1800, também criado pela Yaskawa, e opera 

segundo o princípio da técnica de varrimento laser [8]. Este perfilómetro é constituído pelos seguintes 

componentes: 

• Fonte de projeção de linha laser (Flexpoint MVnano, comprimento de onda 660 nm, 

potência de 100mW, espessura de linha de 0,1 mm);  

• Câmara CCD (Basler, Ace acA645-100gm, 659x494 pixels, 100 FPS); 

•  Caixa de Alumínio para proteção da câmara e da fonte laser;    

 

A constituição do perfilómetro vem apresentada na Figura 2.4: 

 

Figura 2.4 - Representação esquemática das dimensões e distâncias de medida do perfilómetro (dimensões em 
mm) [8] 
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 A distância de medida utilizada encontrou-se na ordem dos 150 mm. Também se verificou que 

o comprimento da linha laser utilizada para a digitalização é da ordem dos 45 mm [8]. 

Nos testes realizados, o perfilómetro conseguiu uma resolução de medida na ordem dos 0,1 

mm. No entanto, a resolução típica deste dispositivo encontra-se nos 0,2 mm [8]. Os resultados relativos 

ao desempenho do perfilómetro são apresentados na Figura 2.5 [8]: 

 

 

Figura 2.5 - a) Superfície medida pelo perfilómetro; b) Desvio entre a medição do perfilómetro e a superfície real 
da peça-teste [8] 

 

O desvio entre a imagem obtida por utilização do perfilómetro e a superfície original encontra-

se na ordem dos 0,1 mm, confirmando assim a resolução indicada anteriormente. De notar que o 

método de posição e orientação para a medição tem a sua base na assunção da não-existência de 

variações significativas na forma de cada peça. Uma vez que o objetivo da criação deste perfilómetro 

é o controlo industrial, é esperado que os valores medidos de cada peça analisada estejam dentro de 

um dado intervalo cuja largura é função do nível de tolerância estabelecido [8].  

 

2.2.3. Comparação dos perfilómetros de varrimento laser   

Os aparelhos analisados diferem entre si na aplicação e objetivos de medição. Assim, a 

distância entre o perfilómetro e a superfície-alvo foi a principal diferença observada entre os casos 

descritos. De notar que em ambos os casos a resolução e precisão das medições efetuadas foi 

semelhante, bem como o registo do elevado desempenho demonstrado nos testes realizados. 

 

2.3. Técnica de Sombra de Moiré 

 

A palavra “moiré” advém da literatura francesa, sendo utilizada para denominar um tecido de 

seda que é composto por duas camadas e cujo movimento origina padrões semelhantes a ondas 

denominadas franjas de Moiré ou padrões de Moiré [9]. 

Esta técnica funciona da seguinte forma: uma grelha formada por riscas alternadamente 

transparentes e opacas é colocada em frente ao objeto ou superfície-alvo. Posteriormente, uma fonte 

luminosa ilumina o objeto segundo uma determinada direção, fazendo com que a sombra 
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correspondente da grelha fique sobreposta na superfície do objeto [10]. Esta sombra irá ser observada 

segundo uma outra direção, fazendo com que haja uma sobreposição da imagem de observação e da 

imagem relativa à sombra anteriormente projetada na superfície-alvo [10]. Desta sobreposição resultam 

as franjas de Moiré, cuja representação esquemática pode ser analisada na Figura 2.6: 

 

 

Figura 2.6 – Representação esquemática do funcionamento da técnica de sombra Moiré [10] 

 

Através da Figura 2.6, é facilmente compreensível a implementação desta técnica. Tendo as 

distâncias ℎ e 𝑑𝑓𝑐 valores conhecidos, bem como o espaçamento 𝑝 que representa a distância entre os 

centros de duas riscas transparentes e consecutivas da grelha, a determinação da distância  𝑧(𝑥, 𝑦) 

que consiste na distância da grelha a um determinado ponto 𝑃(𝑥, 𝑦) da superfície-alvo é determinada 

de uma forma simples [11]. 

Por norma, vem associada às técnicas de Moiré uma técnica de variação de fase, pelo que se 

torna apropriada a descrição desta técnica. A técnica de variação de fase consiste na variação da 

distância entre a grelha e a fonte luminosa. Uma vez que a distância varia, também a fase do feixe 

luminoso irá variar, de acordo com as expressões que definem a propagação de um feixe luminoso no 

espaço. Esta técnica permite a correção das imagens captadas, uma vez que elimina possíveis padrões 

indesejados nas mesmas.   

A técnica de sombra de Moiré tem uma alta precisão, rapidez de medição e simplicidade de 

configuração [10]. Esta técnica é na sua generalidade uma técnica de simples implementação prática 

e bastante precisa, o que a torna como uma técnica de referência para a generalidade dos objetivos. 

Também a baixa exigência e o consequente custo reduzido ao nível de aquisição de equipamentos faz 

com que seja uma das técnicas mais utilizadas para a medição ótica de distâncias. 

De seguida apresentam-se as várias soluções relativas a perfilómetros ou sistemas de medição 

de distâncias já existentes que utilizam a técnica de sombra de Moiré. 

 

2.3.1. Perfilómetro para reconstrução facial tridimensional 

A simulação de um perfilómetro construída por Avilaq, Rezaie [10] utiliza a técnica de sombra 

de Moiré e tem o objetivo de realizar uma reconstrução facial humana tridimensional. Para isso, foi 

criada uma representação gráfica de referência de uma face humana através do software FaceGen 

 fc
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Modeller, que gerou uma face com suporte em 7731 vértices. De forma a tornar a face o mais realista 

possível, a representação obteve uma texturização através de uma imagem de uma face real. 

A montagem da simulação foi realizada no software 3ds-Max, consistindo no modelo facial, 

uma fonte luminosa, uma grelha de Ronchi colocada perto do modelo facial e uma câmara que vê o 

modelo facial através da grelha de Ronchi. A esquematização gráfica da simulação pode ser analisada 

na Figura 2.7, que se encontra abaixo: 

 

 

Figura 2.7 - Representação esquemática da constituição da experiência simulada [10] 

 

As distâncias utilizadas na realização da medição foram as seguintes [10]: 

• Período da grelha de Ronchi: 0,6 mm; 

• Distância Câmara - Grelha: 3 m; 

• Distância Câmara – Fonte luminosa: 750 mm; 

Após a realização da experiência, realizou-se uma análise numérica dos resultados obtidos, 

que se traduziram posteriormente nos valores de máximo, média, variância e desvio-padrão do valor 

absoluto do erro entre o modelo original e o modelo resultante da medição utilizando a técnica de 

sombra de Moiré. Os resultados obtidos tiveram os seguintes valores [10]: 

• Desvio Máximo de Erro: 1,8293 mm; 

• Média de Erro: 0,7506 mm; 

• Variância de Erro: 0,3504 mm; 

• Desvio-Padrão de Erro: 0,5919 mm;  

Os resultados obtidos mostraram que a utilização da técnica de sombra de Moiré na 

reconstrução facial tridimensional é precisa, levando a que seja considerada como válida na construção 

de aparelhos com este propósito [10]. 

 

2.3.2. Perfilómetro de variação de fase rápida 

 O perfilómetro realizado por Hu, Zhao e Li [12] propõe uma abordagem diferente associada á 

mesma técnica. Esta abordagem passa por utilizar múltiplas fontes luminosas que iluminam o objeto 

de forma sequencial. Dado que as fontes luminosas estão situadas a diferentes distâncias do alvo, este 

e a grelha irão ser iluminados de ângulos diferentes. Uma vez que não são necessários movimentos 

mecânicos para variar a distância entre a fonte luminosa e a superfície-alvo, torna-se possível executar 

uma captura a alta velocidade das várias imagens geradas pelas diferentes direções de iluminação no 

Grelha de Ronchi  

RRonchi 

Fonte Luminosa 

Câmara 
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objeto ou superfície-alvo [12]. O método da variação de fase vem assim introduzido graças á variação 

da distância entre as fontes luminosas e a superfície-alvo [12].  

 O esquema que representa este princípio de medição vem ilustrado na Figura 2.8: 

 

 

Figura 2.8 – Representação esquemática do funcionamento do perfilómetro de variação de fase rápida [12] 

  

Após a análise da Figura 2.8, é possível observar que a existência de mais de uma fonte 

luminosa permite a existência de uma variação da distância entre a fonte luminosa e a superfície-alvo, 

para o caso da medição da distância sobre um mesmo ponto dessa superfície. Consequentemente, 

esta variação provoca uma variação na fase do raio luminoso. 

 Para a verificação do método proposto, foram utilizadas cinco fontes luminosas, distanciadas 

uniformemente entre si. Após as cinco fontes serem ligadas sequencialmente, foram obtidas cinco 

imagens diferentes, uma por cada fonte luminosa.  

 Os resultados obtidos demonstraram uma resolução da medição que permitia captar diferenças 

de alturas menores do que 0,006 mm, validando assim a utilização desta técnica para digitalização 

tridimensional de superfícies ou objetos. 

 

2.3.3. Perfilómetro com projeção de duplo feixe 

 Este perfilómetro, criado por Chen, Huang e Lo [13], tem o objetivo de medir distâncias de 

forma a possibilitar a avaliação do stress residual para substratos ITO/PET.  

 A técnica utilizada consiste numa variação da técnica de sombra Moiré, e vem esquematizada 

na Figura 2.9: 

 

 

Figura 2.9 – Representação esquemática do funcionamento do perfilómetro de duplo feixe [13] 
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 Atente-se na Figura 2.9. Após a colimação realizada na lente focal e eliminação posterior dos 

feixes de alta frequência realizados na lente de Fourier, o feixe laser é dividido em dois feixes idênticos 

através do divisor de feixe e, após reflexão nos espelhos, os feixes incidem na grelha de referência 

com ângulos idênticos, causando a criação de duas sombras que são consequentemente projetadas 

na superfície ou objeto-alvo. Posteriormente, é utilizada uma câmara CCD para captura dos padrões 

Moiré, que são originados pela interseção entre as sombras originadas pela incidência dos feixes 

projetados e a observação através da direção de referência [13].  

 Para além da montagem esquematizada, foi ainda utilizada uma técnica de translação da 

grelha. Esta técnica consiste no deslocamento da grelha de referência um número específico de vezes 

segundo um determinado eixo, de forma a remover padrões indesejados das imagens captadas, 

contribuindo assim para uma diminuição do erro associado à medição [13].      

 Para a realização dos testes, utilizou-se um ângulo de incidência de 45º e um espaçamento de 

grelha de 0,34 mm. Após análise dos resultados obtidos, foi conseguido um erro relativo de 1,2% entre 

a medida obtida oticamente e a medida original. Assim, provou-se que o perfilómetro com projeção de 

duplo feixe é uma opção válida para a medição de stress residual num substrato ITO/PET. 

 

2.3.4. Comparação dos perfilómetros de técnica de sombra de Moiré   

 Os perfilómetros estudados têm características que os diferenciam entre si. Parâmetros como 

a distância à superfície-alvo ou variação da resolução das medições foram determinantes para apontar 

diferenças nos vários aparelhos. Foi também notória a dualidade entre a diferença de custo e a rapidez 

de medição para os vários aparelhos, pois existem técnicas que necessitam de mais material, mas que 

por sua vez conseguem determinar mais rapidamente e com maior resolução as medições pretendidas. 

Conclui-se portanto que a escolha dos aparelhos depende dos parâmetros que tenham maior peso 

conforme o objetivo pretendido para a medição.        

 

2.4. Projeção de Franjas 

 

A técnica da projeção de franjas tornou-se a técnica mais popular de digitalização tridimensional 

[14]. Esta é classificada como superior em relação à técnica de varrimento laser porque oferece uma 

cobertura contínua da superfície-alvo, permitindo uma digitalização mais rápida da superfície [15].  

 Na Figura 2.10 vem representado o esquema de funcionamento da técnica de projeção de 

franjas: 
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Figura 2.10 – Representação esquemática do princípio de funcionamento da técnica de projeção de franjas [4] 

 

Na Figura 2.10, é possível ver que as franjas são projetadas sobre a superfície-alvo segundo 

uma determinada direção e a imagem resultante é captada por uma câmara ou foto detetor segundo 

uma outra direção. O objetivo da projeção passa por determinar a distância z, que não é mais do que 

a cota da superfície-alvo em relação ao plano xy. Esta distância vem representada na Figura 2.10.        

A composição geral do tipo de aparelhos que utilizam esta técnica baseia-se num projetor que 

projeta padrões de franjas sobre um objeto ou superfície-alvo, uma câmara para captura dos padrões 

projetados distorcidos e um computador ou equivalente para execução do cálculo relativo á 

transformação dos dados recebidos em digitalização tridimensional [12].  

Esta técnica pode ser considerada como uma técnica muito precisa e com boa resolução para 

a digitalização tridimensional. No entanto, o custo dos equipamentos para a sua realização é alto [16]. 

As semelhanças desta técnica com a técnica de sombra de Moiré são óbvias, nomeadamente 

ao nível da projeção de padrões sobre uma superfície-alvo. No entanto, este método projeta as franjas 

através da fonte de iluminação, ao invés da técnica de sombra de Moiré.   

Existem vários perfilómetros que utilizam a técnica de projeção de franjas. Estes perfilómetros 

vêm apresentados de seguida. 

 

2.4.1. Perfilómetro de alta velocidade com projeção de franjas coloridas 

O perfilómetro construído por Liu, Chang e Wang [14] tem como objetivo executar digitalizações 

faciais tridimensionais, e apresenta uma variação da técnica da projeção de franjas, nomeadamente na 

projeção de franjas coloridas. Também por ter como objetivo a rapidez na execução da digitalização 

tridimensional, opta pela captura de apenas uma imagem com a projeção das franjas coloridas na 

superfície-alvo [14].  

O perfilómetro apresentado é constituído por um projetor que utiliza processamento digital 

luminoso e projeta luz estruturada e colorida sobre a face-alvo. Posteriormente a imagem resultante é 

captada por uma câmara 3-CCD e codificada em canais RGB, em que cada um destes canais gera a 

imagem correspondente à sua cor. De seguida é aplicado o algoritmo de deslocamento de fase para 

eliminar projeções não desejadas e calcular o mapa de fase absoluto.  

Na Figura 2.11 apresenta-se uma ilustração relativa à simulação da experiência: 
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Figura 2.11 – Imagem da projeção de franjas coloridas na face de teste [14] 

 

Após a aplicação dos passos descritos anteriormente, o resultado final obtido vem na forma da 

representação tridimensional da face-alvo, que vem ilustrado na Figura 2.12: 

 

 

Figura 2.12 – Resultado final da digitalização tridimensional da face-alvo [14] 

 

Importa ressalvar que o tempo decorrido entre a aquisição de fase tridimensional, reconstrução 

e exibição do resultado final foi de 0,5 segundos. Este resultado aliado à qualidade da digitalização 

demonstrada na Figura 2.12 comprova a validade da utilização desta técnica para digitalização facial 

tridimensional.   

 

2.4.2. Perfilómetro portátil e de baixo custo para digitalização tridimensional 

Este perfilómetro criado por Xiao, Tao e Zhao [17] tem o objetivo de fornecer uma solução de 

baixo custo e portátil para a eletrónica de consumo, visto que as soluções existentes atualmente são 

caras e de grandes dimensões. 

Através da implementação de um novo gerador de padrões, o DLP Pico, é possível reduzir o 

custo e as dimensões do perfilómetro, visto que este gerador tem dimensões reduzidas e permite evitar 

as complicações que consomem tempo e complexidade como as que são criadas pelos projetores DLP 

comerciais. Para além disso, a aposta na produção em grande escala deste gerador de padrões torna-

o disponível para eletrónica, baixando assim o seu custo e consequentemente o custo do perfilómetro 

[17]. 
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Para a realização dos testes, foi montada uma configuração conforme a ilustrada na Figura 

2.13: 

 

 

Figura 2.13 – Configuração para a realização dos testes do perfilómetro [17] 

 

O objeto utilizado para a realização do teste foi uma bola com 86 mm de raio. 

Após a realização do teste, o resultado obtido através da medição realizada demonstrava uma 

bola com um raio de 86,7mm, que se afastava do raio original por apenas 0,7 mm. Para além disso, a 

comparação entre o sistema de projeção utilizado e um outro sistema comercial encontra-se na Tabela 

2.1: 

 

Tabela 2.1 – Comparação de dimensões e preço entre o projetor criado e um projetor comercial [17]. 

 Item 

DLP Pico 2.0 DLP LightCrafter 3000 

Dimensões (mm) 67.4 x 44.8 x 14.2 116.5 x 65 x 23 

Custo ($)  349 599 
 

  Após a demonstração dos resultados e a comparação de custos e dimensões, fica assim 

validada a utilização deste perfilómetro portátil e de baixo custo para a medição de distâncias.  

 

2.4.3. Perfilómetro de dimensões reduzidas baseado em projetor LED 

O perfilómetro construído por Huang et al. [18] tem o objetivo de apresentar uma solução 

compacta para a digitalização tridimensional de objetos de pequenas dimensões. O perfilómetro utiliza 

um projetor 3M MPro110 MicroProjector, cuja dimensão é semelhante à de um telemóvel. A sua 

iluminação LED permite a existência de três vantagens [18]:  

• A longa vida dos LED’s implica que não hajam trocas de lâmpadas, ao contrário dos 

restantes projetores, o que torna a sua implementação mais barata; 

• O efeito de aquecimento do projetor não é tão intenso como nos restantes, o que inviabiliza 

a existência de uma ventoinha de arrefecimento; isto implica que também não exista a 

vibração na imagem relativa ao funcionamento da ventoinha, permitindo uma maior 

qualidade na medição; 

• A possibilidade de utilização do projetor sem ligação à corrente, graças à bateria 

incorporada. Esta característica é boa aquando da realização de medidas no exterior;  
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Com um peso de 4 kg, este perfilómetro entra na categoria dos perfilómetros portáteis. Para 

além disso, os aparelhos constituintes estão todos integrados como uma unidade. O sistema vem 

previamente montado e requer poucos ajustamentos para a realização de medições. O sistema de 

medição tem também uma conexão compatível com os computadores mais comuns [18]. 

O esquema relativo à constituição do perfilómetro está ilustrado na Figura 2.14: 

 

 

Figura 2.14 – Representação esquemática da constituição e funcionamento do perfilómetro apresentado [18] 

 

Para a realização dos testes, foi utilizado como superfície-alvo a superfície de uma moeda de 

cinquenta cêntimos de Singapura [19]. Os resultados obtidos vêm ilustrados na Figura 2.15: 

 

 

Figura 2.15 – Resultados obtidos após observação de vários ângulos e aplicação de textura metálica [18] 

 

 Através da observação da Figura 2.15, é possível comprovar a qualidade da digitalização 

obtida, validando assim a utilização deste perfilómetro para digitalização tridimensional.  

 

2.4.4. Comparação dos perfilómetros de técnica de projeção de franjas 

Apesar do elevado custo associado a esta técnica, foram apresentadas soluções de baixo custo 

para a sua utilização. A escolha da técnica de projeção de franjas ou de um dos perfilómetros 

apresentados irá depender dos objetivos estipulados para a medição pretendida. Foram apresentados 

perfilómetros com diferentes características, nomeadamente de baixo custo, compactos, para 

medições de objetos pequenos ou com compatibilidade com outros sistemas ou portáteis. A 

versatilidade de cada um é ideal para diferentes tipos de medições, no entanto todos eles apresentaram 

resultados e resoluções que permitem a obtenção da digitalização de perfis com rigor elevado.  
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2.5. Comparação entre as técnicas de medição de distâncias apresentadas 

 

Após a análise dos perfilómetros disponíveis e do funcionamento das técnicas descritas, é 

possível apresentar as características relativas a cada técnica. Dado isto, é também possível 

apresentar as vantagens e desvantagens das mesmas. Estas vêm especificadas nas Tabelas 2.2, 2.3 

e 2.4:  

 

Tabela 2.2 – Vantagens e desvantagens da técnica de varrimento laser 

Técnica de Varrimento Laser 

Vantagens Desvantagens 

Simples, Fácil Implementação Qualidade reduzida em 
superfícies transparentes 

 
 

Técnica Económica 

Existência de dimensões 
mínimas; Aumento das 

dimensões proporcional ao 
aumento da distância ao alvo 

Tempo de digitalização alto 

 

    Tabela 2.3 - Vantagens e desvantagens da técnica de sombra de Moiré 

Técnica de sombra de Moiré 

Vantagens Desvantagens 

Simples, Fácil implementação Exige preparação prévia do 
ambiente de medição 
(colocação da grelha) 

Técnica económica 

Rapidez de medição 

 

      Tabela 2.4 – Vantagens e desvantagens da técnica de projeção de franjas 

Técnica de Projeção de Franjas 

Vantagens Desvantagens 

Sistema portátil  
 

Custo Elevado 
Não requer preparação prévia 

Fácil implementação 

Leitura rápida 
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Capítulo 3 – Fundamentação Teórica para a 

Realização da Atividade Experimental 

 

 Antes da realização da atividade experimental proposta inicialmente, é necessária a realização 

de uma abordagem teórica que tenha por base a determinação dos parâmetros ótimos envolvidos na 

montagem, bem como das operações e algoritmos envolvidos na componente de software que irá ser 

utilizada durante a atividade. Assim, é apresentada neste capítulo a fundamentação teórica relativa aos 

seguintes pontos: 

• Determinação dos valores relativos aos parâmetros físicos da montagem experimental; 

• Pré-processamento de imagens para aplicação dos algoritmos de determinação de distâncias; 

• Algoritmos utilizados na determinação dos valores de ( , )z x y que irão permitir a visualização 

tridimensional do objeto-alvo;   

• Determinação de parâmetros estatísticos para validação da montagem realizada, 

nomeadamente: sensibilidade, desvio-padrão e erro-padrão; 

 

3.1   Método da Triangulação e das Técnicas Associadas  

 

 Neste Capítulo apresentam-se os fundamentos teóricos do método da triangulação para 

medição de distâncias, bem como das técnicas de digitalização a laser, sombra de Moiré e projeção de 

franjas. 

 Após a análise das várias técnicas, concluiu-se que a técnica a ser utilizada iria ser a técnica 

de sombra de Moiré, pois é uma técnica que executa as medições com rapidez e tem um baixo custo 

de implementação. Apesar de exigir uma preparação prévia do ambiente de medição, nomeadamente 

a colocação prévia da grelha em frente à superfície-alvo, este facto não se revelou como um 

impedimento, uma vez que as medidas serão executadas em ambiente laboratorial onde existe uma 

preparação prévia do mesmo para a realização de medições experimentais. Pelas mesmas razões, a 

portabilidade do perfilómetro também não foi considerada como um fator de peso. 

   

3.1.1  Método da Triangulação   

 

O método da triangulação aplicado à medição de distâncias já tem vindo a ser utilizado pelos 

cartógrafos desde há vários séculos [6]. Este consiste na determinação de uma distância utilizando um 

método ótico, que no caso representado na Figura 2.1 é a distância entre os pontos A e C. 

Através do conhecimento da distância entre os pontos A e B e dos ângulos α e β, é possível 

utilizar relações trigonométricas para a determinação da distância entre os pontos A e C e entre B e C. 

A expressão (3.1) representa as relações trigonométricas resultantes da análise da Figura 2.1 [6]: 
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sin sin sin( )

BC AC AB

     
                                            (3.1)    

Através desta expressão, resultam as expressões para as distâncias AC e BC, representadas 

nas expressões (3.2) e (3.3), respetivamente [6]:   

                                                

sin

sin( )

sin

sin( )

AB
AC

AB
BC



 



 











                                       (3.2), (3.3) 

Através das relações trigonométricas apresentadas, todas as distâncias correspondentes ao 

triângulo ABC podem ser determinadas, incluindo a distância AC pretendida. 

 

3.1.2.  Técnica de Varrimento Laser  

 

A Figura 2.2 representa o diagrama do princípio teórico da medição de distância através da 

técnica de varrimento laser.   

Através da sua análise, infere-se que o objetivo da medição passa por determinar a distância 

D, que é a distância entre a fonte luminosa e a superfície-alvo. Uma vez que as distâncias E, F e G têm 

valores conhecidos, resultantes das especificações para a construção do perfilómetro, a determinação 

da distância D resume-se á aplicação do princípio da semelhança de triângulos. Neste caso, por 

aplicação deste princípio, advém a seguinte relação trigonométrica: 

                                                               
D F

E G
                                                                          (3.4) 

Assim, é possível determinar a distância D através da relação exposta na equação (3.4), sendo 

que todas as outras distâncias envolvidas têm valores conhecidos, conforme já havia sido mencionado.  

 

3.1.3. Teoria da Técnica de Sombra de Moiré  

 

Para a fundamentação teórica desta técnica, ir-se-á considerar o caso de iluminação finita, uma 

vez que é difícil conseguir que a fonte colimada ilumine completamente a superfície-alvo. 

A representação esquemática da técnica de sombra Moiré vem exemplificada na Figura 3.1: 
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Figura 3.1 - Representação Geométrica da técnica de sombra Moiré [11] 

 

Analisando a Figura 3.1, é possível determinar a distância z entre o ponto que está a ser medido 

e a grelha. Dado que a distância ℎ, que representa a distância da grelha ao plano formado pela fonte e 

pela câmara segundo a normal à superfície, é fixa, assim como os ângulos α, α’, β, β’ e a distância 𝑑𝑓𝑐 

entre a fonte e a câmara, a distância 𝑧 é representada pela expressão (3.5) [11]: 

                                                       . .

tan tan 2
fc

N p p h
z

d



  


 

 
                                                       (3.5)  

Na expressão (3.5), N é o número de linhas projetadas da grelha que estão situadas entre os 

pontos A e B. De notar que α’ e β’ são os ângulos de iluminação e visualização na superfície do objeto, 

respetivamente. Estes ângulos não são fixos, adquirindo diferentes valores para cada ponto da 

superfície-alvo. Também não são semelhantes aos ângulos α e β, que são os ângulos de iluminação e 

visualização na superfície da grelha de referência [11].   

 

3.1.4. Teoria da Técnica de Projeção de Franjas 

 

 Para a fundamentação teórica desta técnica, deve ser consultada a Figura 2.10. Nesta figura, 

é possível compreender que a determinação da distância entre o projetor luminoso e um qualquer ponto 

da superfície S passa pela determinação da distância z, que é a distância entre um ponto S(x) e o plano 

xy, ou plano de referência. A distância z para qualquer ponto da superfície é dada pelas expressões 

(3.6) e (3.7) [16]: 
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   (3.6), (3.7) 

 Nas expressões (3.6) e (3.7), os parâmetros apresentados têm o seguinte significado físico 

[16]: 

• 0  - Ângulo entre a direção normal à lente do projetor e o eixo zz; 

Fonte 

Câmara 

 
fc

d   

h 

A 

B  
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• kl  - Distância da lente da câmara até à origem do sistema de coordenadas; 

• pl  - Distância da lente do projetor até à origem do sistema de coordenadas; 

• ( )u x  - Deslocamento entre o eixo zz e a curva S, para qualquer ponto da curva S; 

• 0xp  - Valor do espaçamento entre franjas para x=0; 

• ( )x  - Função de modulação;  

Através da aplicação das expressões (3.6) e (3.7) em todos os pontos de uma dada superfície, 

é possível determinar o perfil da superfície em análise [16]. 

 De referir que, dada a complexidade e extensão dos fundamentos teóricos relativos a esta 

técnica, a dedução relativa às expressões (3.6) e (3.7) pode ser consultada na referência bibliográfica 

referente a [16]. Esta referência encontra-se identificada no ponto relativo Referências Bibliográficas, 

presente no final deste relatório. 

 

3.2. Determinação dos valores teóricos dos parâmetros da montagem 

  

 Para que se obtenha uma montagem adequada da atividade experimental, torna-se 

primeiramente necessária a determinação adequada dos valores dos parâmetros da montagem. Assim, 

ao longo deste subcapítulo irá ser descrita a fundamentação teórica associada ao cálculo das distâncias 

e ângulos físicos que compõem a montagem experimental proposta.  

 

3.2.1. Distância Câmara – Objeto 

 Para a determinação desta distância, foram analisadas as considerações expressas na 

referência bibliográfica [6]. Através desta, é possível referir duas condições essenciais para a 

determinação da distância mínima entre a câmara e o objeto [6]:  

• As limitações decorrentes da condição de Gauss: estas estabelecem um valor máximo para 

o ângulo formado entre o eixo ótico e a direção máxima de captação, que não deve exceder 

os 10º, de forma a poderem ser consideradas as aproximações lineares da ótica 

geométrica; 

• A condição de objeto na infinidade: esta condição estabelece que a distância câmara – 

objeto (𝑑𝑐−𝑜) deve ser muito maior do que a distância focal da lente utilizada na câmara, de 

forma a poder ser considerada a captação de todos os raios refletidos pelo objeto-alvo; 

 

Para além destas duas condições, foi considerado também que a câmara iria ocupar uma 

posição coincidente com o centro do objeto-alvo, sendo que o eixo ótico da lente da câmara ficaria 

coincidente com a normal à superfície do plano de referência no seu ponto central.    

Assim, tendo em conta o diâmetro do objeto-alvo e o ângulo máximo para a condição de Gauss 

ser respeitada, é obtida a Figura 3.2: 
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Figura 3.2 – Representação Esquemática para o Cálculo da Distância Mínima Câmara – Objeto [6]  

 

Através da observação da Figura 3.2, resulta a relação geométrica dada pela expressão (3.8):  

                                                           (10º )
mín

r
tg

d
                                                             (3.8) 

 

3.2.2. Distâncias Grelha – Objeto: Distância de Talbot   

 Para a fundamentação teórica relativa à distância grelha – objeto (𝑑𝑔−𝑜), é necessária uma 

introdução à distância de Talbot, que é o parâmetro responsável pelo cálculo correto das distâncias 

referidas. 

   As equações baseadas na ótica geométrica, como é o caso da expressão (3.5), implicam que 

as franjas de sombra de Moiré sejam formadas para qualquer valor de 𝑧(𝑥, 𝑦) [20]. De facto, o contraste 

e o padrão de franjas de Moiré no objeto variam de acordo com o valor de 𝑧(𝑥, 𝑦), de tal forma que o 

padrão das franjas aparece e desaparece à medida que o valor de 𝑧(𝑥, 𝑦) aumenta [20]. Isto acontece 

por causa de um fenómeno conhecido como o efeito de Talbot, que vem descrito de seguida. Quando 

uma onda plana incide numa estrutura periódica – como é o caso de uma grelha de Ronchi – obtém-

se uma imagem da estrutura periódica a distâncias regulares da grelha [20]. Por outras palavras, se se 

colocar uma placa fotográfica a estas distâncias da grelha obtém-se uma fotografia da estrutura 

periódica.  Esta distância regular é denominada distância de Talbot, e a imagem formada a estas 

distâncias tem o nome de “imagem de Talbot” [20]. 

A Figura 3.3 demonstra esquematicamente o conceito associado ao efeito de Talbot quando 

uma grelha é iluminada obliquamente em relação á sua normal [20]: 

Superfície 

Câmara  

10º    

r   

d
mín

  

Plano de Referência 
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Figura 3.3 – Representação Gráfica do Efeito de Talbot para Iluminação Oblíqua [20]  

 

No seguimento deste efeito, observou-se também que a uma distância de 𝐷𝑇
𝛼/2 era obtida a 

imagem de Talbot em oposição de fase, e que o contraste da imagem desaparecia para as distâncias 

de 𝐷𝑇
𝛼/4  e 3𝐷𝑇

𝛼/4  [20]. Na Figura 3.4 vêm representados os vários contrastes obtidos nas imagens 

cujas distâncias são diferentes das distâncias de Talbot:   

 

 

Figura 3.4 – Imagens de Talbot obtidas às distâncias de z = (a) 0, (b) 𝐷𝑇
𝛼/4 , (c) 𝐷𝑇

𝛼/2, (d) 3𝐷𝑇
𝛼/4, (e) 𝐷𝑇

𝛼  [20] 

 

 Uma vez que a técnica de sombra de Moiré utiliza uma iluminação segundo um ângulo incidente 

α, Testorf derivou a expressão matemática que expressa a distância entre imagens de Talbot (𝐷𝑇
𝛼) de 

uma grelha linear iluminada segundo um ângulo α [20]: 
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com 𝜆𝑐 = (𝜆1 + 𝜆2)/2. Este valor representa o comprimento de onda central calculado para uma fonte 

luminosa de espetro abrangente, com 𝜆1 e 𝜆2 a representar os comprimentos de onda mais baixo e 

mais alto, respetivamente, da fonte luminosa utilizada [20].  

Através da expressão (3.9) é possível compreender que a 𝐷𝑇
𝛼 varia quadraticamente com o 

período da grelha utilizada. Assim, dependendo dos valores do período da grelha e do comprimento de 

onda da fonte luminosa escolhidos inicialmente, a 𝐷𝑇
𝛼 correspondente pode ser muito reduzida [20]. A 

título de exemplo, uma grelha de período igual a 0.1 mm tem uma 𝐷𝑇
𝛼 correspondente de 5.3 mm. Uma 

vez que irá ser utilizada a técnica de variação de fase para melhorar a sensibilidade do sistema, será 

necessário alterar a distância grelha-objeto várias vezes para obter projeções diferentes das franjas no 

objeto-alvo. No entanto, se o nível de contraste variar significativamente entre as imagens obtidas o 

mapa de fase correspondente pode ser seriamente afetado.     

 Para evitar estas consequências, é necessário saber qual a 𝐷𝑇
𝛼 que é possível obter 

conhecendo previamente as características dos dispositivos escolhidos para a realização da montagem 

[20]. Conhecendo esta distância, é possível garantir que a translação da grelha em relação à normal à 

superfície-alvo é realizada sem afetar o nível de contraste das franjas projetadas na superfície de forma 

significativa, e garantindo simultaneamente a variação de fase necessária para o correto funcionamento 

da técnica de variação de fase [20]. 

 Após o cálculo de 𝐷𝑇
𝛼 , é necessário escolher um valor para a distância grelha – objeto (𝑑𝑔−𝑜). 

Tendo em conta que o contraste das franjas é mínimo para  𝐷𝑇
𝛼/4, o critério escolhido é de que  𝑑𝑔−𝑜 ≤

𝐷𝑇
𝛼/8, de forma que o nível de contraste das várias imagens utilizadas para determinar o mapa de fase 

não seja muito diferente entre cada uma delas, o que por sua vez aumenta a exatidão do mesmo.     

  

3.2.3. Distância Câmara – Fonte Luminosa 

A distância câmara – fonte luminosa (𝑑𝑓𝑐) também se encontra intimamente relacionada com a 

distância de Talbot. Da análise da expressão (3.5) resulta que é possível obter uma relação constante 

entre fase e distância se mantivermos o parâmetro tan(𝛼′) + tan (𝛽′) constante ao longo da medição. 

Para obter este valor constante é necessário que a fonte luminosa se encontre no mesmo plano da 

lente da câmara, ou seja, que a fonte luminosa e a lente da câmara se encontrem à mesma distância 

h  da superfície-alvo, conforme esquematizado na Figura 3.5 [20]. Tendo em conta esta consideração 

e as distâncias calculadas anteriormente, é possível determinar o valor de 𝑑𝑓𝑐, uma vez que este está 

relacionado com o ângulo α determinado no cálculo de 𝐷𝑇
𝛼. Assim, a distância câmara – fonte luminosa 

pode ser calculada através da expressão (3.10):  

 

                                                            tan( )fc c od d                                                                   (3.10)    

 

3.2.4. Representação dos parâmetros físicos da experiência 

 Uma vez calculados todos os parâmetros físicos necessários à montagem da experiência, estes 

vêm representados na Figura 3.5: 
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Figura 3.5 – Representação esquemática dos parâmetros físicos utilizados na atividade 

 experimental 

 

3.3. Processamento Digital de Imagem 

 O processamento digital de imagem pode ser dividido em três classes de operações [19]: 

• Operações pontuais; 

• Operações de vizinhança; 

• Operações geométricas; 

Uma operação pontual é uma operação onde o tom de cinzento de cada pixel na imagem de 

saída é determinado em função do tom de cinzento desse mesmo pixel na imagem de entrada, e 

apenas desse. Uma das operações pontuais típicas é o alargamento de contraste, que irá ser referido 

posteriormente. 

Uma operação de vizinhança gera um tom de cinzento de um determinado pixel na imagem de 

saída tendo em conta o pixel correspondente na imagem de entrada mas também tendo em conta os 

pixels da vizinhança do mesmo [19]. Neste relatório é abordada a convolução como exemplo deste tipo 

de operações.  

Uma operação geométrica altera as relações espaciais dos pontos numa dada imagem, isto é, 

as distâncias entre uns dados pontos A, B e C de uma imagem deixam de ser iguais após a aplicação 

de uma operação geométrica na mesma [19]. 

De seguida são apresentadas as técnicas mais utilizadas no processamento de imagem e que 

correspondem às classes vistas anteriormente. 

 

p   
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c od    

g od   

( , )z x y   
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3.3.1. Alargamento de Contraste 

Numa imagem digitalizada, é possível extrair o número de pixels que têm o mesmo tom de 

cinzento e obter um gráfico com o número de pixels em função do tom de cinzento que estes têm. Este 

gráfico é denominado de histograma de cinzentos. Para efeito de exemplo, tome-se uma imagem com 

8 bits, ou seja, 256 tons de cinzento possíveis e um histograma idêntico ao apresentado na Figura 3.6 

[19]:  

 

 

            Figura 3.6 – Histograma de Cinzentos de uma imagem de 8 bits [19] 

Analisando a Figura 3.6, constata-se que existe uma gama de tons de cinzento que não são 

utilizados, resultando num contraste fraco dos vários tons na imagem. A operação de alargamento de 

contraste vem solucionar este problema, alargando horizontalmente o gráfico anterior e tornando-o no 

novo gráfico representado na Figura 3.7 [19]:  

 

 

Figura 3.7 - Histograma de cinzentos após aplicação da técnica de alargamento de contraste [19] 

 

Se denominarmos o tom de cinzento original por 𝑔0, o tom de cinzento obtido após a aplicação 

do alargamento de contraste por 𝑔𝑁, o valor mais alto da escala de cinzentos por 𝑔𝐻 e o valor mais 

baixo por 𝑔𝐿tem-se a fórmula utilizada na técnica do alargamento de contraste, que é dada pela 

expressão (3.11) [19]: 

                                                  0
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                                                    (3.11) 

Esta operação permite que todos os tons de cinzento disponíveis sejam utilizados, obtendo 

assim um aumento do contraste nas imagens e permitindo uma melhor qualidade das mesmas [19].  
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3.3.2. Supressão de Ruído   

As grandes frequências espaciais de uma imagem manifestam-se através de variações 

acentuadas nos tons de cinzento de pixels adjacentes. Isto pode acontecer devido á existência de ruído 

indesejado [19].  

Estas variações podem ser amenizadas através de uma operação de vizinhança utilizando uma 

máscara apropriada. Os valores da máscara constituem os fatores de peso que irão ser aplicados ao 

ponto correspondente da imagem quando a operação estiver a decorrer. Por exemplo, cada um dos 

valores da máscara vai ser tido igualmente em conta, fazendo com que a operação de vizinhança seja 

apenas a determinação da média local da imagem coberta pela máscara. Assim, a máscara tem uma 

função de filtro passa-baixo [19]. A Figura 3.8 representa a máscara média de vizinhança e a Figura 

3.9 representa a aplicação da máscara a uma parte da imagem.  

 

 

           Figura 3.8 – Máscara média de vizinhança [19] 

 

  

Figura 3.9 – Aplicação da Máscara média de vizinhança a uma parte da imagem [19] 

 

Relativamente à Figura 3.9, o valor do pixel na imagem de saída que substitui o pixel da imagem 

de entrada situado no centro da máscara irá ter o seguinte valor: 

                 
1

(120 105 100 109 142 120 130 128 126) 120
9

                         (3.12) 

Assim, o ponto central da máscara tem um valor de 120, ao invés do valor de 142, fazendo com 

que a imagem seja muito mais suave. 
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3.4. Técnica de Variação de Fase e Determinação do Mapa de Fase Não-

Absoluto – Algoritmo PCA (Principal Component Analysis) 

 

 A técnica de variação de fase é uma técnica muito utilizada na metrologia ótica para a 

determinação da fase nas imagens captadas pela câmara. Conforme referido no Subcapítulo 2.3, a 

técnica de variação de fase consiste na captação de uma sequência de imagens, cada uma delas obtida 

com uma variação na distância da grelha em relação ao plano do objeto. Esta técnica permite que os 

padrões de Moiré observados no objeto se alterem entre imagens consecutivas, o que por sua vez 

elimina a ambiguidade relativa ao formato do objeto e permite a obtenção de um mapa de fase mais 

exato e preciso. Utilizando a sequência de imagens obtida através da técnica de variação de fase, 

existem várias técnicas para determinação do mapa de fase não-absoluto que podem ser utilizadas, 

dividindo-se em duas categorias [21]: 

• Síncronas – é obtida uma sequência de N imagens, cada uma delas com um desfasamento 

constante e conhecido inicialmente; normalmente é necessário um mínimo de três imagens 

para se conseguir obter um mapa de fase preciso; 

• Assíncronas – permitem a determinação do mapa de fase sem conhecer previamente o 

desfasamento aplicado à imagem obtida; no entanto, estas técnicas são iterativas e requerem 

um esforço computacional considerável. Assim, não são técnicas práticas quando são 

utilizadas imagens com muita informação ou um número extenso de imagens. Adicionalmente, 

estas técnicas requerem que a intensidade luminosa de fundo e a modulação das ondas sejam 

praticamente constantes espacialmente.     

 

Neste subcapítulo, irá ser apresentada uma técnica para determinação do mapa de fase não-

absoluto baseada no Algoritmo PCA (Principal Component Analysis). Este algoritmo é rápido, tem uma 

fácil implementação e é simples a nível computacional [21].  

Uma sequência de imagens pode ser descrita através da expressão (3.13) [21]: 

 

                                  ( , ) ( , ) ( , )cos[ ( , ) ]n nI x y a x y b x y x y    ,                                    (3.13) 

 

onde 𝑎(𝑥, 𝑦) é a intensidade luminosa de fundo, 𝑏(𝑥, 𝑦) e 𝜙(𝑥, 𝑦) são os mapas de modulação da 

intensidade luminosa e de fase, respetivamente, e 𝛿𝑛 é o degrau de variação de fase entre imagens 

consecutivas da sequência. A expressão (3.13) pode ser reescrita como sendo [21]: 

 

                                                [cos( )cos( ) sin( )sin( )]n n nI a b                                          (3.14) 

 

Através da expressão (3.14), verifica-se que é possível agrupar os vários termos, obtendo 

assim a expressão (3.15) [21]: 

                                                        
n n c n sI I I    ,                                                       (3.15) 
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de onde foi subtraída a componente da iluminação de fundo (𝑎𝑛), 𝛼𝑛 = cos (𝛿𝑛), 𝛽𝑛 = sin (𝛿𝑛), 𝐼𝐶 =

𝑏 cos (𝜙), 𝐼𝑆 = 𝑏 sin (𝜙) e onde a dependência espacial (𝑥, 𝑦) foi omitida para permitir uma melhor 

compreensão do raciocínio [21]. Da expressão (3.15), é possível demonstrar que qualquer imagem que 

não contenha o termo relativo à iluminação de fundo pode ser decomposta em dois sinais em 

quadratura e incorrelacionados, 𝐼𝐶 e 𝐼𝑆, que verificam aproximadamente a expressão (3.16) [21]: 

 

                                                             
1 1

( , ) ( , ) 0
yx

NN

c s

x y

I x y I x y
 

 ,                                                 (3.16) 

 

onde 𝑁𝑥 ∗ 𝑁𝑦 é o tamanho de cada imagem, em pixels. Na prática, o algoritmo PCA é composto por 

três passos, que serão descritos de seguida [21]. 

  Suponha-se que são obtidas N imagens, cada uma com um tamanho de 𝑁𝑥 ∗ 𝑁𝑦. Este conjunto 

de imagens pode ser expresso na forma matricial, conforme expresso na expressão (3.17) [21]:          

                                                        

                                                                  [ , ,..., ]
1 2

Tx x x xn .                                                       (3.17) 

 

 Na expressão (3.17), 𝑥𝑛 é um vetor coluna de tamanho 𝑁𝑥 ∗ 𝑁𝑦 cujos elementos são retirados 

da n-ésima imagem coluna a coluna. Na expressão (3.17), [. ]𝑇 denota a operação transposta, e 𝑥 tem 

N linhas e 𝑁𝑥 ∗ 𝑁𝑦 colunas. O primeiro passo do algoritmo PCA consiste na obtenção da matriz de 

covariância de intensidades, C, a partir de 𝑥 [21]:  

 

                                                                ( )( )T

x xC x m x m   .                                                    (3.18) 

 

Na expressão (3.18), 𝑚𝑥  é a matriz dos valores médios de 𝑥 e tem o mesmo tamanho de  𝑥. No 

entanto, todos os elementos em cada coluna de 𝑚𝑥 correspondem ao valor médio da respetiva coluna 

de 𝑥 [21]. Note-se que, na expressão (3.18), (𝑥 − 𝑚𝑥) corresponde a uma operação de supressão da 

intensidade luminosa de fundo. Esta operação é realizada com vista a obter uma melhor deteção das 

diferenças de intensidade e, consequentemente, uma determinação mais correta da fase em cada pixel.    

Uma vez que a matriz C  é real e simétrica, é sempre possível encontrar um conjunto de valores 

próprios e os respetivos vetores próprios ortonormados. Da teoria matricial, resulta que a matriz de 

covariância pode ser diagonalizada através da expressão (3.19) [21]: 

 

                                                            
TD ACA ,                                                              (3.19) 

 

onde D  é uma matriz diagonal, e A  é a matriz de transformação. Este processo de diagonalização é 

o segundo passo do algoritmo PCA e é desempenhado pelo algoritmo de decomposição de valor 

singular.  
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 O passo final consiste na obtenção da matriz dos componentes principais, 𝑦, através da 

expressão (3.20) [21]: 

 

                                                                      ( )xy A x m  .                                                             (3.20) 

 

Para o presente caso apenas são necessários os dois componentes principais com os maiores 

valores próprios, que correspondem à primeira e segunda coluna da matriz 𝑦 e que correspondem 

também aos sinais de 𝐼𝑆 e 𝐼𝐶, respetivamente. Assim, a fase é obtida para cada pixel através da 

expressão (3.21) [21]: 

 

                                                                  arctan( / )s cI I                                                             (3.21) 

  

3.5. Desenrolamento da fase – Algoritmo de Desenrolamento Bidimensional de 

Goldstein   

 

3.5.1. Introdução ao desenrolamento de fase. Teoria dos resíduos   

 Através do mapa de fase obtido após a aplicação do Algoritmo PCA às várias imagens captadas 

durante as atividades experimentais, é possível converter as fases obtidas para cada pixel no seu valor 

de distância 𝑧(𝑥, 𝑦) correspondente, conforme descrito na expressão (3.5). No entanto, à semelhança 

do que acontece com todas as tecnologias de imagem que operam com valores de fase ao invés de 

valores de amplitude, os valores de fase obtidos apenas variam no intervalo ] − 𝜋, 𝜋] radianos, conforme 

pode ser observado a partir da expressão (4.14) onde é expresso o cálculo dos valores de fase [22]. 

Assim, os valores de fase obtidos através dos algoritmos de determinação de fase - onde se inclui o 

algoritmo PCA - não serão os valores de fase absolutos, estando por sua vez “enrolados” no intervalo 

de ] − 𝜋, 𝜋] radianos [22]. Para além disso, o valor de 𝑧(𝑥, 𝑦) apenas varia com o valor de 𝜙(𝑥, 𝑦). Esta 

característica do mapa obtido através dos algoritmos de determinação de fase faz com que existam 

ambiguidades relativamente aos valores de fase absolutos que se encontram fora do intervalo ] − 𝜋, 𝜋], 

uma vez que serão representados no mapa de fase não-absoluto como valores que se encontram 

dentro deste intervalo. A título de exemplo, um pixel cujo valor de fase absoluta seja de 2𝜋 + (𝜋/2) irá 

ser representado no mapa de fase não-absoluto com o valor de 𝜋/2, uma vez que é o valor da fase 

absoluta que pertence ao intervalo de ] − 𝜋, 𝜋] radianos. Consequentemente, é o mesmo valor de fase 

que irá ser atribuído a um valor de fase absoluto de 𝜋/2, dando origem a que a distância 𝑧(𝑥, 𝑦) tenha 

o mesmo valor para dois valores absolutos de fase diferentes.  

 Torna-se então necessária a determinação de um mapa de fase absoluto, onde a cada valor 

de 𝜙(𝑥, 𝑦) seja correspondido um e um só valor de  𝑧(𝑥, 𝑦). Esta transformação é obtida através do 

“desenrolamento” de fase, que consiste na obtenção dos valores de fase absolutos através da adição 

ou subtração coerente de múltiplos de 2𝜋 radianos aos valores de fase não-absoluta [22]. Da operação 

resulta um novo mapa de fase, segundo o qual serão obtidos os valores de 𝑧(𝑥, 𝑦) correspondentes a 
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cada pixel. É neste âmbito que surge o Algoritmo de Desenrolamento de Fase de Goldstein, que será 

contextualizado e descrito de seguida. 

 Existem várias abordagens possíveis para a obtenção do mapa de fase absoluto. Uma delas 

seria criar um caminho de integração ponto-a-ponto numa dada imagem, onde em cada ponto seria 

adicionado o número de ciclos – no presente caso, o múltiplo de 2𝜋 - que minimizasse as diferenças 

entre os pontos adjacentes. Atente-se na sequência unidimensional de fases representada de seguida 

[23]: 

 

0.6 0.7 0.8 0.9 0.0 0.1 0.2  

 

Após observação da sequência anterior, é facilmente compreensível que é necessária a adição 

de um ciclo às últimas três entradas da sequência, de forma a minimizar as diferenças entre as fases 

e obter uma rampa de fase sem descontinuidades [23].  

Para obter o mapa de fase absoluto, é utilizado o mapa de fase não-absoluto já conhecido. 

Posto isto, o valor de fase absoluto é determinado através da expressão (3.22) [24]:  

 

                                                 , , 2 ,i j i j k     k  inteiro                                               (3.22) 

 

onde −𝜋 ≤ Ψ𝑖,𝑗 ≤ 𝜋 é o valor de fase não-absoluto, 𝜙𝑖,𝑗 é o valor de fase absoluto que se quer 

determinar, 𝑘 é o número de ciclos adicionados ou subtraídos ao valor de fase absoluto e 𝑖, 𝑗 =

[1,1] … [𝑁𝑥 , 𝑁𝑦] são os vários valores do mapa de fase. Esta é a descrição do problema do 

desenrolamento de fase bidimensional.  

 Existem dois tipos de erros possíveis no desenrolamento de um mapa de fase: erros locais, em 

que apenas alguns pixels adjacentes são afetados pelo ruído, e erros globais, onde o erro de um dado 

pixel se propaga pelo resto da sequência [23]. Assuma-se agora que uma imagem é captada com uma 

dada resolução, que por sua vez permite ao mapa de fase absoluto correspondente não conter dois 

pixels adjacentes com diferenças de fase superiores a metade de um ciclo. No caso bidimensional, 

existe uma série de sequências adjacentes de valores de fase. Após a adição apropriada de ciclos em 

cada linha do mapa de fase, podem ocorrer erros globais nos locais onde uma parte substancial de 

uma sequência varie mais de metade de um ciclo em relação aos pixels adjacentes à mesma. Este 

acontecimento entra em contradição com a assunção feita anteriormente e conduz a uma 

inconsistência nos resultados obtidos após o desenrolamento do mapa de fase, uma vez que os valores 

de fase absolutos obtidos irão depender do caminho de integração escolhido. Note-se também que não 

existe uma adição de ciclos que remova esta inconsistência [23]. 

 No seguinte exemplo, é ilustrada a inconsistência referida anteriormente. Tome-se a matriz 

representada abaixo como um mapa de fase contendo pixels afetados pelo ruído [23]: 
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0.0 0.1 0.2 0.3

0.0 0.0 0.3 0.4

0.9 0.8 0.6 0.5

0.8 0.8 0.7 0.6

 

 

Para a reconstrução do mapa absoluto de fase, irá ser utilizada a regra de que a fase de dois pontos 

adjacentes não poderá diferir em mais de metade de um ciclo. Posto isto, existem vários caminhos de 

desenrolamento possíveis. Um dos possíveis caminhos de integração seria integrar cada uma das 

sequências ao longo das colunas e posteriormente alinhar as sequências ao longo das linhas, obtendo 

assim o seguinte resultado [23]: 

 

0.0 0.1 0.2 0.3

0.0 0.0 0.3 0.4

-0.1 -0.2 -0.4 -0.5

-0.2 -0.2 -0.3 -0.4

 

 

Note-se que existem dois valores de fase que diferem mais de metade de um ciclo dos seus adjacentes 

superiores (-0.4 e -0.5). Esta é a contradição descrita anteriormente que desrespeita a assunção de 

que dois valores adjacentes não podem ter diferenças superiores a metade de ciclo entre si [23]. A 

inconsistência nos valores da fase torna-se aparente se for escolhido outro critério para a escolha do 

caminho de integração. Se agora forem integradas primeiramente as sequências ao longo das linhas e 

posteriormente alinhar as sequências ao longo das colunas, ao invés do critério anterior, obtém-se o 

seguinte resultado [23]: 

 

0.0 0.1 0.2 0.3

0.0 0.0 0.3 0.4

-0.1 -0.2 0.6 0.5

-0.2 -0.2 0.7 0.6

 

 

No presente caso, não só os valores estimados da fase são diferentes como a localização da 

contradição se alterou (0.6 e 0.7). Esta inconsistência é uma propriedade inerente dos dados, e não 

existe um caminho de integração ou adição de ciclos que possa eliminá-la [23]. Assim, ambas as 

soluções são diferentes quando diferentes caminhos de integração são utilizados, e a verdadeira 

solução passa por determinar a causa da inconsistência e corrigi-la, ou pelo menos evitá-la [23]. 

 A razão para a existência da inconsistência torna-se clara se for avaliada a integração do 

gradiente no caminho de integração mais curto, dado pela soma das diferenças de fase em cada 

sequência de quatro valores adjacentes segundo os ponteiros do relógio [23]. Para o efeito considere-

se o seguinte exemplo, retirado dos quatro pontos centrais do exemplo anterior [23]:  
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0.0 0.3

0.8 0.6

  

      

É possível obter uma estimativa do verdadeiro valor do gradiente se se enrolar as diferenças 

de fase obtidas e posteriormente estas forem somadas. Assim, para o exemplo anterior têm-se os 

seguintes valores de diferença de fase [24]: 

 

1 (0.3 0.0) 0.3

2 (0.6 0.3) 0.3

3 (0.8 0.6) 0.2

4 (0.0 0.8) 0.2

W

W

W

W

   

   

   

   

  

 

Note-se que o operador 𝑊() foi utilizado para definir o enrolamento da diferença de fase 

descrito na expressão (4.15). Note-se também que o valor de 4 0.2   porque 0.2 0.8 1    [24].     

Obtendo estes valores, o valor da soma dos mesmos é de 1 2 3 4 1      . Assim, a 

soma das diferenças de fase entre os quatro pontos da sequência é de um ciclo positivo, e não existe 

um múltiplo de 2 que possa eliminá-lo e simultaneamente preservar o critério da metade de ciclo [23]. 

Se forem avaliadas as integrações de quatro pontos no conjunto inteiro dos dados, obtém-se o seguinte 

resultado [23]:  

 

0.0 0.1 0.2 0.3

0.0 0.0 0.3 0.4

0.9 0.8 0.6 0.5

0.8 0.8 0.7 0.6

 

 

 Os ciclos resultantes deste caminho de integração são denominados “resíduos” associados a 

uma sequência de quatro pontos. Se a soma das diferenças entre os valores de fase obtiver um 

resultado de um ciclo positivo a sequência é um “resíduo positivo”, ao passo que um resultado de um 

ciclo negativo resulta num “resíduo negativo” [23].  

 Qualquer caminho de integração que contenha um único resíduo dá origem a uma 

inconsistência no mapa absoluto de fase, fazendo com que o integral da diferença de fase ao longo do 

caminho de integração seja não nulo [23]. No entanto, se um dado caminho de integração contiver um 

igual número de resíduos positivos e negativos, não se obtém qualquer inconsistência no mapa 

absoluto de fase. Assim, os valores absolutos de fase podem ser obtidos de forma correta se for 

identificada a localização dos resíduos e se forem criadas barreiras entre eles que impeçam qualquer 

caminho de integração de atravessar as mesmas [23]. 

0 0 0 

0 

0 0 0 

0 

0 
+1

1 

Δ1  

Δ2 

Δ3

  

Δ4
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 O número de resíduos num dado mapa de fase pode ser reduzido através da aplicação de um 

filtro, uma vez que este ameniza as diferenças entre os valores de fase adjacentes, conforme descrito 

na Secção 4.2.2. No entanto, existe uma perda de resolução espacial associada devido à aplicação do 

mesmo [23]. Também este número pode ser reduzido através do aumento do número de imagens 

captadas, uma vez que é possível obter um mapa de fase mais coerente se este for determinado 

através de um maior número de amostras disponíveis. O objetivo é obter um número reduzido de 

resíduos, de forma a não existirem muitas barreiras nos caminhos de integração e o mapa absoluto de 

fase ser determinado da forma mais exata possível. 

 Após a identificação da localização dos resíduos no mapa de fase, é necessária a criação de 

barreiras que impeçam um dado caminho de integração de as atravessar, para que não hajam resíduos 

contidos no mesmo e consequentemente não existam inconsistências e erros globais no mapa absoluto 

de fase resultante, embora possam ocorrer erros locais na vizinhança imediata dos resíduos [23]. Estas 

barreiras devem equilibrar os resíduos para que qualquer caminho de integração escolhido contenha 

sempre resíduos positivos e negativos em igual número [24]. Também é de fácil compreensão que 

podem existir descontinuidades superiores a metade de ciclo nos pixels situados em lados opostos de 

uma dada barreira. O objetivo para a escolha das barreiras é minimizar o seu comprimento, 

minimizando assim a descontinuidade total no mapa de fase absoluto. Nos locais onde o número de 

resíduos é baixo, a determinação de uma barreira ótima é simples de obter. No entanto, nos locais 

onde a densidade de resíduos é elevada a seleção das barreiras ótimas torna-se bastante difícil [23]. 

 Uma vez colocadas estas barreiras, o mapa de fase absoluto pode então ser determinado 

seguindo qualquer caminho que não atravesse as barreiras dispostas. Assim, o problema do 

desenrolamento de fase resume-se á escolha de um bom conjunto de barreiras para colocação no 

mapa de fase não-absoluto [24]. 

   

3.5.2. Algoritmo de Goldstein 

 Tendo em conta o problema do desenrolamento de fase explicado anteriormente e a influência 

que os resíduos têm na obtenção do mapa de fase absoluto, é apresentado o Algoritmo de Goldstein 

para o desenrolamento de fase. 

 O algoritmo procede conforme apresentado de seguida: o mapa de fase é percorrido pixel a 

pixel até ser detetado um resíduo. Quando é detetado, aloca-se uma área de tamanho 3x3 centrada no 

resíduo encontrado e procura-se dentro desta por outro resíduo [24]. Se for encontrado, é colocada 

uma barreira entre eles, mesmo que o resíduo tenha o mesmo sinal que o anterior. Se tiverem sinais 

opostos, a barreira é considerada “equilibrada” [24]. Se tiverem o mesmo sinal, a busca continua dentro 

da área de 3x3 pixels. Quando um novo resíduo é encontrado, é ligado por uma barreira ao resíduo 

situado no centro da área 3x3. Esta ligação é efetuada mesmo que o resíduo encontrado já esteja 

ligado a outro resíduo [24]. Se o resíduo encontrado ainda não estiver ligado a outro resíduo, o seu 

sinal é adicionado á soma dos resíduos da barreira. Caso contrário, o seu sinal não é adicionado ao 

dos restantes resíduos, uma vez que já foi contabilizado noutra barreira [24]. Quando a soma total dos 

sinais dos resíduos de uma barreira atinge o nulo, estes são denominados “equilibrados”. Assim, o 

caminho de integração não será determinante no resultado obtido para o mapa de fase absoluta [24]. 
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 Se a soma dos resíduos encontrados for não nula quando termina a pesquisa na área de 3x3 

pixels, a área passa a ser centrada num dos resíduos encontrados anteriormente. Se mesmo assim o 

resultado não se alterar, o tamanho da área é alargado para 5x5 pixels e é novamente centrada nos 

resíduos encontrados anteriormente [24]. Este processo de alargamento e reposicionamento da área 

de pesquisa é repetido até a soma total dos sinais dos resíduos encontrados ser nula ou até a área de 

pesquisa atingir a fronteira do mapa de fase. No último caso é colocada uma barreira a unir o resíduo 

e a fronteira do mapa. Os resíduos são então considerados “equilibrados”, porque a colocação desta 

barreira impede qualquer caminho de integração de rodear os resíduos [24]. 

 Após a determinação da posição das barreiras ao longo do mapa de fase, resta apenas a 

determinação do mapa absoluto de fase. Para tal, é mantida uma lista dos índices dos pixels de forma 

a conhecer quais os pixels adjacentes aos pixels já verificados. Os valores de fase absoluta dos pixels 

verificados são guardados numa matriz própria para esse efeito [24].  

  Inicialmente, é escolhido um pixel e o seu valor de fase não-absoluto é guardado na matriz de 

fase absoluta. Seguidamente são escolhidos os quatro pixels adjacentes, são determinados os seus 

valores absolutos de fase, os mesmos são guardados na matriz de valores de fase absoluta e estes 

pixels são inseridos na lista de pixels adjacentes [24]. O algoritmo procede de modo iterativo através 

da seleção de pixels da lista de adjacência, desenrolando e inserindo em simultâneo os quatro pixels 

adjacentes nas listas. Todo o procedimento tem em conta as barreiras colocadas anteriormente e os 

pixels que já têm o seu valor de fase absoluto. Eventualmente, a lista de adjacências fica vazia, o que 

significa que todos os pixels já têm o seu valor de fase absoluto ou então existe uma região da imagem 

que está isolada por uma barreira. Estas regiões são desenroladas escolhendo um pixel dentro da 

região e repetindo o processo descrito anteriormente [24]. 

 Após todos os pixels que não pertencem às barreiras terem o seu valor de fase absoluto, 

procede-se à determinação do mesmo para os pixels pertencentes às barreiras. Este passo tem de ser 

tomado pois as barreiras estão colocadas entre os pixels e não em cima deles. Determinar o valor 

absoluto de fase apenas dos pixels das barreiras que são adjacentes aos pixels já determinados evita 

o problema de determinar valores absolutos atravessando as barreiras [24]. 

 Para auxiliar a compreensão do funcionamento do Algoritmo de Goldstein, é disponibilizado no 

Anexo E o pseudocódigo relativo ao mesmo.       

 

3.6. Determinação da distância e sensibilidade. Desvio-padrão e erro-padrão 

 

 Após a determinação do mapa absoluto de fase para um dado objeto-alvo, é necessária a 

conversão dos valores de fase obtidos nas respetivas distâncias z(x,y). Além disso, também se revela 

essencial a determinação de valores estatísticos que comprovem a exatidão e precisão dos resultados 

obtidos, uma vez que são os valores estatísticos que classificam os resultados obtidos como fiáveis ou 

não. 

 Neste sentido, vem apresentada neste subcapítulo a fundamentação teórica relativa á 

determinação dos parâmetros supramencionados em subtítulo. 
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3.6.1. Sensibilidade e Determinação de Distâncias z(x,y)   

 O método de determinação de sensibilidade aplicado à técnica de Sombra de Moiré e 

desenvolvido por Du, Wang, Zhao e Jia [25] permite uma determinação exata da sensibilidade obtida 

na atividade experimental. Além disso, o método é automático e não necessita de procedimentos de 

calibração, podendo assim ser utilizado em simultâneo com o processo de determinação do mapa 

absoluto de fase [25].  

 Para a fundamentação teórica do método, é apresentada na Figura 3.10 a esquematização da 

montagem que servirá de base à mesma: 

 

 

 

Figura 3.10 – Representação esquemática de uma montagem da técnica de Sombra de Moiré [25] 

  

 Admitindo que o centro ótico da câmara e a fonte luminosa se encontram á mesma distância h  

do plano da grelha e que a distância entre elas é de 𝑑𝑓𝑐, a intensidade luminosa num dado pixel (𝑥, 𝑦) 

é dada pela expressão (3.23) [25]: 

 

                                                    ( , ) ( , ) ( , )cos[ ( , )]I x y a x y b x y x y  ,                                      (3.23) 

 

onde a função 𝐼(𝑥, 𝑦) representa a intensidade luminosa capturada pela câmara, 𝑎(𝑥, 𝑦) representa a 

polarização da onda luminosa, 𝑏(𝑥, 𝑦) representa a modulação da intensidade da onda luminosa e  

𝜙(𝑥, 𝑦) representa a fase da mesma onda. A fase vem então representada segundo a expressão (3.24) 

[25]: 

 

                                                                 
2 ( , )

( , )
[ ( , )]

fc
d z x y

x y
p h z x y


 


                                                   (3.24) 

 

 Para um dado valor de fase, a distância correspondente é calculada através da expressão 

(3.25) [25]: 

Suporte 

Amovível 

Suporte 

Amovível 
Suporte 

do Objeto 

h 

fcd   

z 

p 

WZ   
WX   

Câmara Fonte Luminosa 
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( ) ( , )

( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )
2 2 2 2

fc fc

p h z S x y ph s
z x y x y x y x y x y

d d
   

   


              (3.25) 

 

 Note-se que foi definido o parâmetro 𝑆(𝑥, 𝑦) = 𝑝(ℎ + 𝑧)/𝑑𝑓𝑐 como sendo a sensibilidade. 

Obviamente, devido à relação não-linear entre a fase e a distância 𝑧(𝑥, 𝑦), a sensibilidade na técnica 

de sombra de Moiré varia ao nível do pixel [24]. No entanto, por razões de simplificação e assumindo 

ℎ ≫ 𝑧(𝑥, 𝑦), o valor aproximado  𝑠 = 𝑝ℎ/𝑑𝑓𝑐 é normalmente utilizado para substituir o verdadeiro valor 

𝑆(𝑥, 𝑦)[25]. 

 De forma a introduzir o conceito de degrau de variação de fase na dedução do método, para 

cada imagem captada a grelha é trasladada segundo uma distância constante h  com respeito à sua 

última posição. Assim, o degrau de variação de fase correspondente é dado pela expressão (3.26) [25]: 

 

                                                        ( , ) 2 / ( )
fc

x y d h p h z                                                  (3.26) 

 

 Utilizando a condição ℎ ≫ 𝑧(𝑥, 𝑦), esta aproximação é válida. Deste modo é obtido o degrau de 

variação de fase estimado, dado pela expressão (3.27) [25]:     

 

                                                               2 /
fc

e d h phn                                                            (3.27) 

 

 Para um dado objeto-alvo, se a distância entre a grelha e o objeto se alterar, o mesmo não 

acontece com a topografia do objeto [24]. Assim, derivando a expressão (3.25) obtêm-se o sistema 

dado pela expressão (3.28) [24]: 

 

                                                               

( , ) ( , )

( , ) ( , )

( , )
fc

S x y x y

S x y x y

p
S x y h

d













 
 

  
                                                   (3.28) 

 

Através do sistema de equações anterior, deduz-se a expressão (3.29) [25]: 

 

                                                       
( , )

( , )
( , )

fc

x y p
S x y h

x y d




  


                                                     (3.29) 

 

 A expressão (3.29) indica que a sensibilidade pode ser determinada através de duas medições 

diferentes da fase de um objeto, de forma a poder calcular as derivadas da fase e da distância h .  Cada 

uma das medições é obtida com uma distância h  diferente entre a câmara e a grelha [24]. 
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 Escolha-se agora um dado pixel ( , )x y . Se a grelha for trasladada com um valor h  igual ou 

superior ao período da mesma, a sequência da intensidade temporal associada a esse mesmo pixel 

pode ser expressa através da expressão (3.30) [25]: 

 

                              
2 ( ) 2 2

( ) cos cos
( )
fc

d z n
I n h a b a b z n h

p h z s s

     
   
    

 
      


,                (3.30) 

 

com 0,1,2,3...n  sendo n  o número de translação da grelha e h  a distância de translação da grelha. 

Esta expressão demonstra que a sensibilidade da técnica de sombra de Moiré não é mais do que o 

período das sequências de intensidade resultantes, uma vez que o valor de z  é constante para o 

mesmo pixel e o único valor variável no período da sequência é o de s . Também se pode inferir que a 

expressão fornece uma boa aproximação dos valores reais de intensidade, uma vez que o seu 

denominador não contém o termo n [25].  

 Através da análise descrita, o método obtém primeiramente duas sequências de imagens 

retiradas com uma distância h  diferente entre elas. De seguida, são obtidos os mapas de fase 

absolutos associados às duas sequências, através dos Algoritmos PCA e de Goldstein. Finalmente, a 

sensibilidade é determinada através da equação derivada expressa pela expressão (3.28) [25].      

 Para concluir, o método de determinação de sensibilidade pode ser descrito através dos 

seguintes passos [25]: 

  

1. A grelha é deslocada segundo uma distância h  com respeito á sua posição anterior. 

Para cada deslocação é captada uma imagem, resultando numa sequência de imagens 

1 2 1, ,..., ,m mI I I I
; 

2. Utilizando as imagens 
1 2 1, ,..., mI I I 

 , obtém se um mapa de fase 
1( , )x y  através dos 

Algoritmos PCA e de Goldstein; 

3. Executa-se o procedimento anterior, e um segundo mapa de fase é obtido com as 

imagens 
2 1,..., ,m mI I I

; 

4. O degrau de variação de fase é determinado através de 
1 2( , ) ( , ) ( , )x y x y x y    ; 

5. A sensibilidade é determinada através da expressão 
2

( , )
( , )

h
S x y

x y





; 

6. No final, a distribuição de alturas é determinada através da expressão 

1

( , )
( , ) ( , )

2

S x y
z x y x y


 ;         

 

3.6.2. Análise da Precisão da Medição 

 A precisão é uma quantificação que determina quão bem um dado resultado é obtido, sem 

referência a um valor teórico ou original. É o grau de consistência e acordo que existe entre medições 

independentes da mesma amostra ou quantidade. Também define a fiabilidade ou reprodutibilidade 
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dos resultados obtidos durante a medição, o que significa que um resultado obtido é tão mais fiável 

quanto mais preciso for. Também significa que se for necessário repetir a experiência é possível obter 

resultados idênticos até ao mesmo nível de precisão [26]. 

 A melhor estimativa possível de uma quantidade é obtida através da determinação do valor 

médio, ou média, dos valores obtidos nas diferentes N  medições independentes realizadas. Para o 

cálculo deste valor, utiliza-se a expressão (3.31) [26]: 

 

                                                               1 2
...v

N
v v

v
N

  
 ,                                                     (3.31) 

 

onde v  representa o valor médio associado ao conjunto de medições efetuadas da mesma amostra. 

Note-se que o valor médio é a melhor estimativa possível do valor correto associado à amostra. No 

entanto este valor não é exato, uma vez que teria de ser efetuado um número infinito de medições. 

Mesmo assim, com um número infinito de medições poderia não se conseguir determinar o valor exato 

da amostra, dado que existe sempre um erro sistemático devido à ferramenta de medição que não 

pode ser calibrada de forma perfeita [26]. 

 Neste âmbito, o desvio-padrão é o método mais comum para caracterizar a dispersão do 

conjunto de valores associados a uma amostra. Para o cálculo do desvio-padrão associado a um 

conjunto de N  medições, utiliza-se a expressão (3.32), onde as N  medições são representadas 

através de 
1 2, ,..., Nv v v  e o desvio de cada medição é dado por 

i iv v v    para 1,2,...i N , sendo v  o 

valor médio associado ao conjunto das medições efetuadas [26]:    

  

                                               

2 2 2 2( ... )
1 2

( 1) ( 1)

v v v v
N iw

N N

      
 

 
                                    (3.32) 

 

 O intervalo obtido através do cálculo do desvio padrão permite a seguinte afirmação: se for 

realizada mais uma medição nas mesmas condições das anteriores, o resultado obtido encontrar-se-á 

dentro do intervalo dado por  ;v w v w    com uma probabilidade de 68%, do intervalo  2 ; 2v w v w 

com uma probabilidade de 95%, e do intervalo  3 ; 3v w v w   com uma probabilidade de 99,7% [25]. 

 Quando se relata um valor médio associado a um conjunto de N  medições de uma amostra 

em determinadas condições, a incerteza associada que deve ser associada ao valor médio obtido é 

denominada de desvio-padrão da média ou erro-padrão. Este valor é representado por 𝜎�̅� e pode ser 

determinado através da expressão (3.33) [26]: 

 

                                                                            
w

x N
                                                             (3.33)  
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 O erro-padrão é menor do que o desvio-padrão por um fator de 1/ N . Isto reflete o facto de 

ser esperado que a incerteza associada ao valor médio seja menor quando é utilizado um número maior 

de medições, N  [26].    
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Capítulo 4 – Apresentação e Discussão de 

Resultados 

 

 Ao longo deste Capítulo serão descritas detalhadamente as atividades experimentais 

realizadas durante a Dissertação que permitem o desenvolvimento do dispositivo. Para a realização 

dos processos de software necessários, foi utilizado o software Matlab 2014b. 

 De notar que a rotina de programação relativa ao Algoritmo PCA vem referenciada em [21]. A 

rotina relativa ao Algoritmo de Goldstein foi obtida através das referências bibliográficas [24] e [27]. 

Todas as restantes rotinas criadas para este efeito vêm devidamente expostas nos Anexos A, B, C e 

D. 

   

4.1. Validação de Resultados Obtidos - Técnica de Sombra de Moiré  

 

 Neste subcapítulo pretende-se descrever a atividade experimental realizada e validar os 

resultados obtidos durante a mesma. Para o efeito refere-se a montagem utilizada, bem como a 

determinação dos parâmetros físicos e estatísticos de validação tendo em conta a fundamentação 

teórica expressa no Capítulo 3. 

     

4.1.1. Montagem Experimental 

Para a realização da montagem experimental, foi seguido o esquema representado na Figura 

3.5. Para tal, são apresentados o material utilizado e os parâmetros físicos determinados:  

 

 4.1.1.1. Material Utilizado 

1. Fonte Luminosa - Projetor LCD Epson EB-S03 

• Potência de Consumo Operacional: 200 Watt [28]; 

2. Câmara – Canon EOS 700D 

• Distância Focal (𝑑𝑓): 18 – 55 mm [29]; 

• Resolução: 5184 x 3456 pixels [29]; 

3. Objeto-Alvo – Headphones JBL TB450L 

• Raio de interesse ( r ): 2.815 cm 

4. Grelha - Grelha de Ronchi impressa em folha de acetato: 

• Período ( p ): 1 mm; 

5. Suporte Móvel da Grelha – Suporte Unidirecional Newport M-460-X Series 

• Precisão do deslocamento: 0.01 mm 
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 4.1.1.2. Distância Câmara-Objeto 

 Tendo em conta o objeto e a câmara utilizados na atividade experimental, a superfície de 

interesse tem um diâmetro de 2r  5.63 cm. Assim, segundo as condições expressas no Subcapítulo 

3.2.1. tem-se que: 

 

                                                                       (10º )
mín

r
tg

d
                                                            (3.8) 

 

 Da expressão (3.8) resulta que a distância mínima entre a câmara e o objeto é dada pela 

expressão (4.1): 

                                                                          
(10º )

mín

r
d

tg
                                                         (4.1)  

 

 

Da expressão (4.26) resulta uma 𝑑𝑚í𝑛 = 15.96 cm. Uma vez que também é necessário respeitar 

a condição de objeto na infinidade, tem-se que 𝑑𝑐−𝑜 ≫ 𝑑𝑓. Considerando uma distância focal de 55 mm, 

estipulou-se que uma 𝑑𝑐−𝑜 = 55 cm seria suficiente para cumprir as duas condições estabelecidas para 

a distância câmara-objeto.   

 

 4.1.1.3. Distância Grelha – Objeto 

 Para a determinação desta distância foi calculada a distância de Talbot, através da expressão 

(3.9): 

                                                                      

2
32

cos ( )T

c

p
D 


                                                    (3.9)  

 

 Para o cálculo do valor de  𝜆𝑐 considerou-se que a fonte luminosa abrangia o espetro luminoso 

visível. Assim, atribuiu-se à variável  𝜆1 o valor de 400 nm e à variável  𝜆2 o valor de 700 nm. Por sua 

vez, estes valores resultaram num valor de  𝜆𝑐= 550 nm. 

 Uma vez obtido o valor de 𝜆𝑐, é necessário atribuir um valor ao ângulo de iluminação 𝛼. O valor 

escolhido é de 45º, por permitir uma maior facilidade na montagem da atividade experimental. 

 Dados os valores acima determinados, procedeu-se ao cálculo da distância de Talbot através 

da expressão (3.10), resultando para esta um valor de 𝐷𝑇
𝛼 =1.28 m. Tendo em conta as considerações 

descritas anteriormente relativas ao contraste das franjas no objeto, resulta uma distância grelha – 

objeto máxima de 𝐷𝑇
𝛼/8 =16 cm. Este resultado indica que existe um intervalo grande para 

movimentação da grelha, não havendo inconvenientes relativamente ao contraste das franjas no objeto. 

Assim, foi escolhido um valor de 𝑑𝑔−𝑜 = 3 cm, de forma a obter o maior contraste possível das franjas 

no objeto-alvo.   
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4.1.1.4. Distância Câmara – Fonte  

Na determinação desta distância, teve-se apenas em consideração o ângulo de iluminação 

e a distância câmara – objeto, conforme descrito através da expressão (3.10): 

 

                                                    tan( )fc c od d                                                             (3.10) 

 

   Tendo determinado anteriormente os valores necessários, aplicou-se a expressão 

(3.10) para o cálculo da distância câmara – fonte, obtendo-se um valor de 𝑑𝑓𝑐 = 55 cm.   

    

 4.1.1.5. Parâmetros Físicos da Montagem Experimental 

 Após a determinação das distâncias anteriores, resultaram as seguintes distâncias para a 

realização da montagem: 

1. Distância Câmara – Objeto (
c o

d


): 55 cm  

2. Distância Grelha – Objeto ( g od  ): 3 cm 

3. Distância Câmara – Fonte Luminosa ( fcd ): 55 cm 

 

4.1.2. Resultados Obtidos na Montagem Experimental 

 Para a realização da montagem experimental, a grelha de Ronchi impressa em folha de acetato 

foi colocada entre dois vidros de iguais dimensões e com uma espessura de 2 mm cada, de forma a 

obter uma estrutura da grelha mais rígida que aumentasse o rigor da atividade experimental. 

Posteriormente, esta estrutura foi acoplada ao suporte amovível, para que se conseguisse deslocar a 

grelha com o maior rigor possível. 

 A montagem experimental vem ilustrada na Figura 4.1: 

 

  

Figura 4.1 - Realização da Atividade Experimental de Técnica de Sombra de Moiré  

 

𝑑𝑓𝑐 

𝑑𝑐−𝑜 

 

𝑑𝑔−𝑜 
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 Ao longo da atividade experimental foi obtida uma sequência de onze imagens, cada uma delas 

com uma variação uniforme de h  0.5 mm em relação à imagem anterior. A Figura 4.2 representa a 

sequência obtida após a seleção da área de interesse: 

 

 

 

Figura 4.2 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental 

  

 Como é possível observar na Figura 4.2, o facto de a grelha se encontrar entre a câmara e o 

objeto produz interferência nas imagens obtidas. As franjas da grelha, devido à sua cor que contrasta 

com a imagem de fundo, introduzem descontinuidades nas fases dos vários pixels, resultando em ruído 

nas imagens e dando origem a erros globais, conforme descrito na Secção 3.5. Assim, torna-se de 

extrema importância a supressão de ruído através da aplicação de um filtro antes de aplicar os 

algoritmos de determinação de fase, de forma a eliminar ou amenizar as descontinuidades e a formação 

de resíduos e obter assim um mapa de fase o mais exato possível. O filtro utilizado tem o seu 

funcionamento descrito na Secção 3.5, e utilizou uma máscara na forma de quadrado com dimensões 

30x30 pixels. 

 Também o alargamento de contraste foi aplicado nas imagens antes da aplicação dos mesmos 

algoritmos. Conforme explicado na Secção 3.3.1, esta técnica aumenta o contraste entre as projeções 

das franjas visíveis no objeto, permitindo assim uma determinação da fase mais rigorosa para o objeto-

alvo. 

 Após a aplicação das técnicas de processamento de imagem à sequência de imagens da 

Figura 4.2, foi obtida uma nova sequência. Esta vem ilustrada na Figura 4.3: 

 

 

 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 

(i) (j) (k) 
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Figura 4.3 – Sequência de imagens obtida após aplicação das técnicas de processamento de imagem  

 

Analisando a Figura 4.3, é possível visualizar os efeitos que as técnicas de processamento de 

imagem têm na sequência. Para além de uma melhoria no contraste, as descontinuidades provocadas 

pela grelha também são amenizadas.  

Após a obtenção da nova sequência de imagens, foram seguidos os procedimentos do 

algoritmo de calibração de sensibilidade descrito por Du, Wang, Zhao e Jia [24]. Assim, para a 

determinação do primeiro mapa de fase foram utilizadas as dez primeiras figuras, representadas na 

Figura 4.1 pelo conjunto das alíneas desde (a) até (j). Para o segundo mapa de fase foram utilizadas 

as figuras do conjunto das alíneas desde (b) até (l). Na Figura 4.4, estão representados os dois mapas 

de fase obtidos. Note-se que estes mapas não são os mapas de fase absolutos, uma vez que apenas 

o Algoritmo PCA foi aplicado aos mesmos.  

 

Figura 4.4 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira subsequência 

(b) segunda subsequência 

(a) (b) 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 

(i) (j) (k) 
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Após a aplicação do Algoritmo de Goldstein aos dois mapas de fase não-absolutos, obtiveram-

se os dois mapas de fase absolutos, cuja representação bidimensional e tridimensional está ilustrada 

através das Figuras 4.5 e 4.6, respetivamente: 

 

 

 

Figura 4.5 – Mapas de Fase Absolutos em representação bidimensional 

 

 

 

Figura 4.6 – Mapas de Fase absolutos em representação tridimensional 

 

 Utilizando o algoritmo de calibração de sensibilidade, converteram-se os mapas de fase 

absolutos no respetivo mapa tridimensional de distâncias, através da rotina expressa no Anexo B. Este 

vem representado em duas figuras distintas (Figuras 4.7 e 4.8) que visam apresentar duas escalas 

diferentes do mapa, de forma a proporcionar uma melhor visualização e perceção dos resultados 

obtidos. 

 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 4.7 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala maior) 

 

  

Figura 4.8 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) 

 

 Como é possível compreender através das Figuras 5.7 e 5.8, os resultados obtidos demonstram 

a fiabilidade da atividade experimental realizada. A diferença de distâncias obtida entre o plano mais 

alto e o mais baixo do objeto é de 1.75 mm. Este valor é concordante com o valor medido antes da 

realização da atividade experimental, que era de 2 ± 0.5 mm.  Além disso, a forma visual obtida do 

objeto permite afirmar que é idêntica à forma original, o que permite validar os resultados obtidos até 

esta fase. 
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4.1.3. Determinação dos parâmetros estatísticos para validação: sensibilidade, desvio-padrão e 

erro-padrão 

 Após a obtenção dos resultados ilustrados anteriormente – que validam visualmente o 

perfilómetro construído - foram determinados os parâmetros estatísticos que validam matematicamente 

os mesmos. Para isso, e conforme explicado na Secção 3.6, foi determinada a sensibilidade, desvio-

padrão e erro-padrão dos resultados obtidos. Estes vêm expressos ao longo deste subcapítulo. 

 

 4.1.3.1. Sensibilidade 

 Para o cálculo da sensibilidade, foi seguido o algoritmo de calibração de sensibilidade 

descrito em [24]. Assim, após a obtenção dos dois mapas de fase absolutos relativos foi utilizada a 

rotina presente no Anexo A.  Os resultados obtidos para este parâmetro vêm demonstrados na Figura 

4.9: 

 

 

Figura 4.9 – Sensibilidade obtida durante a atividade experimental 

 

 Através da análise da Figura 4.9 constata-se que os valores de sensibilidade obtidos são 

uniformes para a sequência de imagens obtida. Este parâmetro é importante uma vez que afeta 

diretamente o resultado do mapa de distâncias, conforme descrito na Seção 3.6.1. Adicionalmente, 

também é possível verificar que a atividade experimental conseguiu uma medição de distâncias com 

uma sensibilidade de 0.28 mm. Este valor valida a atividade experimental realizada para a medição de 

pequenas distâncias, uma vez que foi possível captar pequenas variações na topografia do objeto-alvo.      
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4.1.3.2.  Desvio-Padrão e Erro-Padrão 

Para o cálculo do desvio-padrão e erro-padrão obtidos na medição, foram obtidas cinco 

sequências de imagens idênticas à Figura 4.2. Para cada uma delas foi seguido o mesmo processo de 

obtenção do mapa de distâncias utilizado anteriormente. 

Posteriormente, foi calculado o desvio-padrão para cada pixel tendo em conta a descrição 

realizada na Seção 3.6.2. Para este efeito, foi utilizada a rotina presente no Anexo C. O resultado obtido 

está representado na Figura 4.10: 

 

 

Figura 4.10 – Desvio-Padrão obtido na atividade experimental realizada 

 

 Conforme é possível analisar na Figura 4.10, obteve-se um desvio-padrão máximo de 0.015 

mm, ao que corresponde um erro-padrão máximo de 0.0067 mm. Assim, os resultados obtidos na 

atividade experimental foram determinados com uma precisão de 0.0067 mm para o pior pixel. 

 O valor de precisão obtido na atividade experimental realizada permite validar os resultados 

obtidos, uma vez que este confirma que foi possível medir pequenas distâncias e obter um perfil idêntico 

ao do objeto-alvo.  

   

4.2. Atividades Experimentais Adicionais 

  

Após a validação dos resultados obtidos expressa no subcapítulo anterior, foi também realizada 

uma sequência de atividades experimentais adicionais. O objetivo da mesma passa por testar variações 

nas configurações físicas da técnica de Sombra de Moiré e também noutras fases do processo de 

aquisição de distâncias – como por exemplo na fase de processamento de imagem. Desta forma é 

possível analisar e compreender qual a influência que cada um dos fatores em análise exerce no 

resultado obtido. 
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Para a determinação da fiabilidade dos resultados obtidos pelas várias configurações testadas, 

utilizou-se uma função de erro dada por 𝑒(𝑥, 𝑦) = |𝑧𝑜𝑟𝑖𝑔(𝑥, 𝑦) − 𝑧𝑡(𝑥, 𝑦)|, onde 𝑧𝑜𝑟𝑖𝑔(𝑥, 𝑦) representa o 

valor de distância obtido através da técnica de sombra de Moiré clássica e 𝑧𝑡(𝑥, 𝑦) representa o valor 

de distância obtido através da respetiva variante da técnica. A rotina de programação utilizada para o 

cálculo do erro vem exposta no Anexo D. 

   

4.2.1. Técnica de Sombra de Moiré com Dois Projetores 

 Esta variante da técnica de sombra de Moiré clássica consiste na colocação de dois projetores 

a iluminar o objeto-alvo, e tem como objetivo compreender qual o efeito que a intensidade luminosa 

tem no resultado obtido. Para tal, foi executada uma montagem conforme a Figura 4.11:  

 
Figura 4.11 – Técnica de sombra de Moiré com dois projetores 

 

 Dado que o objetivo da atividade é comparar a influência de uma fonte luminosa adicional, 

todos os restantes parâmetros têm de permanecer inalterados relativamente à atividade experimental 

considerada padrão.  Neste caso, a experiência padrão que será utilizada para comparar os resultados 

obtidos é a que vem descrita no Subcapítulo 4.1. Assim sendo, tanto o material utilizado como o valor 

dos parâmetros físicos relativos à montagem da experiência são idênticos aos referidos no Subcapítulo 

4.1. A ilustração da atividade experimental vem expressa na Figura 4.12: 

 

g od    
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Figura 4.12 – Atividade Experimental da técnica de sombra de Moiré com dois projetores 

  

 Após a montagem da experiência, foi obtida uma sequência de onze imagens, cada uma delas 

com uma variação da distância câmara - grelha de h  0.5 mm. Esta sequência vem ilustrada através 

da Figura 4.13: 

 

 

 

Figura 4.13 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental 

  

Seguidamente, foram aplicadas à sequência as mesmas técnicas de processamento de 

imagem aplicadas no Subcapitulo 4.1, de forma a que esta fase do processo não sofresse alterações 

𝑑𝑔−𝑜 

 

𝑑𝑓𝑐 

 

𝑑𝑓𝑐 

 

𝑑𝑐−𝑜 

 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 

(i) (j) (k) 
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que pudessem prejudicar a análise dos resultados. Após a aplicação das técnicas, obteve-se uma nova 

sequência de imagens, representadas na Figura 4.14: 

 

 

 

Figura 4.14 – Sequência de imagens obtida após aplicação das técnicas de processamento de imagem 

 

 A esta sequência da Figura 4.14 foi posteriormente aplicado o Algoritmo PCA, tendo novamente 

em conta o algoritmo de calibração de sensibilidade descrito em [24]. Foram então obtidos dois mapas 

de fase não-absoluta, representados na Figura 4.15. Para tal, utilizou-se para cada um deles uma 

sequência diferente: no primeiro mapa, utilizou-se a sequência de imagens dada na Figura 4.14 desde 

as alíneas (a) até (j). No segundo mapa, utilizou-se a sequência de imagens da Figura 4.14 desde as 

alíneas (b) até (k).  

 

 

 

Figura 4.15 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira subsequência 

(b) segunda subsequência 

  

     De seguida, foi aplicado o Algoritmo de Goldstein aos dois mapas de fase não-absoluta, 

obtendo os respetivos mapas de fase absoluta representados nas Figuras 4.16 e 4.17: 

(a) 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 

(i) (j) (k) 
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Figura 4.16 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de Goldstein: (a) 

primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

 

 

Figura 4.17 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de Goldstein: (a) 

primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

Obteve-se assim o mapa de distâncias utilizando o algoritmo de calibração de sensibilidade 

descrito em [24], representado nas Figuras 4.18 e 4.19: 

  

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 4.18 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala maior) 

 

 

Figura 4.19 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) 

 

 Através da análise das Figuras 4.18 e 4.19 pode compreender-se que o resultado obtido por 

esta variante da técnica de sombra de Moiré é idêntico ao resultado obtido através da técnica clássica. 

O erro desta variante relativamente à versão clássica vem ilustrado na Figura 4.20: 
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Figura 4.20 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dois projetores e a técnica 

clássica 

    

 Através da Figura 4.20 constata-se que o erro máximo obtido para esta variante da técnica é 

de apenas 0.085 mm relativamente à técnica de sombra de Moiré clássica. Assim, conclui-se que a 

técnica de sombra de Moiré com dois projetores também é uma técnica válida para a medição de 

distâncias.  

 

4.2.2. Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Paralela Junta  

 Para a realização desta variante da técnica de sombra de Moiré clássica foi utilizada a 

esquematização presente na Figura 4.21. O objetivo da realização desta atividade prendia-se 

maioritariamente com a observação e estudo do efeito criado pela interação das duas grelhas no objeto-

alvo, e a consequente alteração dos valores de fase na superfície do mesmo. Também se pretendia 

avaliar se era possível obter um mapa de distâncias fiável e pouco afetado pelo ruído. 

 Para a realização da mesma, foram utilizadas duas grelhas de Ronchi de período igual a 1 mm 

e impressas em folhas de acetato. Posteriormente, ambas as folhas foram colocadas entre dois vidros 

- à semelhança do que havia sido descrito no Subcapítulo 5.1 - com um desfasamento desconhecido 

entre as respetivas franjas. O resto da atividade ocorreu de forma igual à experiência padrão. 
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Figura 4.21 -  Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Paralela Junta 

 

Uma vez que os resultados obtidos por esta variante serão comparados com os resultados da 

técnica de sombra de Moiré clássica, todos os parâmetros da montagem se mantiveram iguais à 

experiência-padrão, à semelhança da atividade experimental anterior. Assim, a montagem 

experimental realizada é idêntica à ilustrada na Figura 4.1. 

Após a realização da atividade experimental, foi obtida novamente uma sequência de onze 

imagens com uma variação uniforme do plano que contém a grelha dupla de h  0.5 mm: 

 

 

  

 Figura 4.22 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental 

p   
   

1ª Grelha 

  

Plano Fonte - Câmara 

fcd   

mínd   

TD
 

( , )z x y   

Fonte Luminosa 

Câmara  

h      

2ª Grelha 

  

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 

(i) (j) (k) 

g od    
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Também as técnicas de processamento de imagem aplicadas foram idênticas nas duas 

atividades, uma vez que não se pretendia analisar o efeito das mesmas na obtenção do resultado final. 

Assim, resultou uma nova sequência de imagens, representadas na Figura 4.23: 

 

   

 

Figura 4.23 – Sequência de imagens obtida após aplicação das técnicas de processamento de imagem 

 

Após a aplicação do Algoritmo PCA à sequência da Figura 4.23, e tendo novamente em 

atenção o algoritmo de calibração de sensibilidade descrito em [24], obtiveram-se dois mapas de fase 

não-absolutos, estando estes representados na Figura 4.24: 

 

 

 

Figura 4.24 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira subsequência 

(b) segunda subsequência 

 

Aplicando de seguida o Algoritmo de Goldstein, obtêm-se os respetivos mapas de fase 

absolutos, ilustrados nas Figuras 4.25 e 4.26: 

(a) (b) 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) (h) 

(i) (j) (k) 
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Figura 4.25 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de Goldstein: (a) 

primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

 

 

Figura 4.26 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de Goldstein: (a) 

primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

Após a conversão do mapa de fase absoluto, obtém-se o mapa de distâncias dado pelas 

Figuras 4.27 e 4.28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 4.27 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) 

 

 

Figura 4.28 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) 

 

 A partir deste mapa de distâncias foi calculado novamente o erro relativamente à variante 

clássica da técnica de sombra de Moiré. O resultado obtido vem representado na Figura 4.29: 
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Figura 4.29 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha paralela junta e a 

técnica clássica 

 

 Como é possível ver através da Figura 4.29, o erro existente entre o resultado obtido por esta 

variante da técnica de sombra de Moiré e a técnica clássica é muito grande, chegando aos 1,5 mm 

para uma parte significativa dos pixels da imagem. Isto acontece por causa do ruído introduzido através 

da interação entre as duas grelhas, que provoca faixas negras nas imagens obtidas. O resultado é um 

número significativo de descontinuidades, que por sua vez irão dar origem aos erros globais na 

determinação da fase, conforme referido na Seção 3.5. Assim, conclui-se que a técnica de sombra de 

Moiré com dupla grelha paralela junta não é uma técnica fiável para a medição de distâncias.  

   

4.2.3. Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Perpendicular Junta     

 Esta variante da técnica de sombra de Moiré clássica é semelhante à técnica descrita 

anteriormente na Seção 4.2.2. No entanto, nesta variante as duas folhas de acetato estão colocadas 

de forma a que as franjas das duas folhas sejam perpendiculares entre si, ao invés da variante anterior 

onde as mesmas eram paralelas e apenas tinham um dado desfasamento entre si. Por esta razão, e 

pelo facto de também esta variante ter os mesmos objetivos da variante anterior, consideram-se os 

mesmos materiais e montagem utilizados na variante anterior, que vêm representados na Figura 4.21. 

Apenas se faz notar novamente que uma das grelhas se encontra perpendicular à outra. 

 Após a realização da atividade experimental, é novamente obtida uma sequência de onze 

imagens, com uma variação uniforme da distância grelha-câmara de h  0.5 mm entre cada imagem. 

A sequência resultante vem representada na Figura 4.30: 
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Figura 4.30 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental 

 

Após aplicação das técnicas anteriormente descritas, obteve-se uma nova sequência de 

imagens representada na Figura 4.31: 

 

 

 

 

Figura 4.31 – Sequência de imagens obtida após aplicação das técnicas de processamento de imagem 

 

(a) (b) (c) (d) 

(e) (f) (g) 

 

(h) 

 

(i) 
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(a) 
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Após aplicação do Algoritmo PCA, e considerando novamente o algoritmo de calibração de 

sensibilidade, foram obtidos dois mapas de fase não-absolutos, representados na Figura 4.32: 

 

 

 

Figura 4.32 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira subsequência 

(b) segunda subsequência 

 

Após aplicação do Algoritmo de Goldstein, obtiveram-se os dois mapas de fase absolutos 

relativos às duas sequências de imagens: 

 

 

 

 Figura 4.33 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

 

 

Figura 4.34 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de Goldstein: (a) 

primeira subsequência (b) segunda subsequência 

(a) (b) 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Após a obtenção dos mapas de fase absolutos, obteve-se o respetivo mapa de distâncias, 

representado através das Figuras 4.35 e 4.36: 

 

 

Figura 4.35 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala maior) 

 

 

Figura 4.36 – Mapa tridimensional de distâncias obtido (escala menor) 

 

 Após a determinação do mapa tridimensional de distâncias, foi calculado o erro relativamente 

ao resultado obtido com a técnica de sombra de Moiré clássica. Este vem ilustrado nas Figuras 4.37 e 

4.38: 
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Figura 4.37 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha perpendicular junta 

e a técnica clássica (escala maior) 

    

 

Figura 4.38 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha perpendicular junta 

e a técnica clássica (escala menor) 

 

 Através da análise das Figuras 4.37 e 4.38 pode constatar-se que, apesar de serem visíveis 

algumas das características do objeto-alvo no mapa de distâncias obtido, o erro obtido nesta variante 

da técnica de sombra de Moiré chega aos 1,5 mm em alguns pixels. No entanto, embora na maioria 

dos pixels o erro não atinja este valor ainda continua a ser significativo. Assim, conclui-se que a técnica 

de sombra de Moiré com dupla grelha perpendicular junta não é uma técnica fiável para a medição de 

distâncias. 
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4.2.4. Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Paralela Separada 

 Esta variante da técnica clássica assenta nos mesmos princípios de funcionamento da técnica 

de grelha dupla paralela referida anteriormente. No entanto, nesta variante as duas folhas de acetato 

não se encontram encapsuladas entre os mesmos dois vidros, ou seja, não estão ambas no mesmo 

plano paralelo ao plano de referência. Em vez disso, uma das grelhas encontra-se estática a uma 

distância constante h  em relação ao plano câmara – fonte, enquanto a outra grelha funciona como 

uma grelha móvel e se encontra inicialmente a uma distância 'h h  desse mesmo plano. O 

procedimento adotado para obter a variação de fase das franjas no objeto consistiu na variação 

uniforme da distância 'h  entre a grelha móvel e o plano fonte-câmara, obtendo uma imagem por cada 

variação uniforme 'h  efetuada. A esquematização da montagem efetuada pode ser vista através da 

Figura 4.39, representada de seguida: 

 

   

 

Figura 4.39 – Técnica de Sombra de Moiré com Grelha Dupla Paralela Separada 

  

 Após a realização da atividade experimental, foi obtida uma sequência de três imagens, cada 

uma delas com um espaçamento de Δℎ′ = 2 mm relativamente à imagem anterior. A sequência vem 

representada na Figura 4.40: 

 

 

 

 Figura 4.40 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental 
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De notar que todos os parâmetros relativos à montagem experimental e ao processamento de 

imagem são idênticos aos utilizados na atividade experimental padrão descrita no Subcapítulo 4.1, uma 

vez que os objetivos da comparação não tinham em vista o estudo da alteração desses parâmetros. 

 Após a aplicação das técnicas de processamento de imagem, obteve-se uma nova sequência 

de imagens, representada na Figura 4.41: 

 

 

  

Figura 4.41 – Sequência de imagens obtida após aplicação das técnicas de processamento de imagem 

 

Aplicou-se de seguida o Algoritmo PCA a esta sequência de imagens. Tendo em conta o 

algoritmo de calibração de sensibilidade descrito em [24], foram novamente criadas duas 

subsequências através da Figura 4.41: a primeira contendo as imagens das alíneas (a) e (b) e a 

segunda contendo as imagens das alíneas (b) e (c). Deste procedimento resultaram os dois mapas de 

fase não-absoluta relativos às duas sequências, e que vêm representados na Figura 4.42: 

 

 

  

Figura 4.42 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira subsequência 

(b) segunda subsequência 

 

Aos dois mapas de fase não-absoluta foi aplicado o Algoritmo de Goldstein, resultando deste 

os dois mapas de fase absolutos das Figuras 4.43 e 4.44: 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) (c) 
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Figura 4.43 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de Goldstein: (a) 

primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

 

 

Figura 4.44 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de Goldstein: (a) 

primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

Conforme descrito no algoritmo de calibração de sensibilidade, o mapa de fase absoluta relativo 

à primeira subsequência foi convertido no mapa de distâncias correspondente, que vem representado 

na Figura 4.45: 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 4.45 – Mapa tridimensional de distâncias obtido 

 

 Obteve-se então o mapa de erro relativamente ao resultado obtido com a técnica de sombra 

de Moiré clássica. Este vem representado na Figura 4.46: 

 

 

Figura 4.46 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha paralela separada e 

a técnica clássica 

 

 Como é possível ver na Figura 4.46, o erro atingido por esta variante da técnica de sombra de 

Moiré em relação à técnica clássica chega a atingir os 6 mm em alguns casos, sendo que quase nunca 

é inferior a 2 mm. Assim, conclui-se que a técnica de sombra de Moiré com dupla grelha paralela 

separada não é uma técnica fiável para a medição de distâncias.   
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4.2.5. Técnica de Sombra de Moiré com Dupla Grelha Perpendicular Separada 

 Esta variante é idêntica à variante anterior, descrita na Seção 4.2.4. No entanto, para este caso 

as franjas da grelha móvel encontram-se perpendiculares ás franjas da grelha fixa. Dado que todas as 

restantes características desta variante são iguais à variante anterior, considerou-se a Figura 4.39 para 

representar a esquematização desta variante da técnica de sombra de Moiré clássica, sendo que os 

parâmetros relativos à montagem experimental também foram mantidos.  

 Da realização da atividade experimental resultou uma sequência de três imagens, cada uma 

delas com uma variação uniforme da distância da grelha móvel de 'h  2 mm, uma vez que era esta 

a espessura do vidro utilizado. Esta sequência vem representada na Figura 4.47: 

 

      

 

                  Figura 4.47 – Sequência de imagens obtida durante a atividade experimental 

 

Também as técnicas de processamento de imagem se mantiveram inalteradas relativamente à 

atividade experimental descrita na Seção 4.1, pelas razões já explicadas anteriormente. Após a 

aplicação das mesmas à sequência de imagens obtida, resultou uma nova sequência representada na 

Figura 4.48: 

 

       

 

Figura 4.48 – Sequência de imagens obtida após aplicação das técnicas de processamento de imagem 

 

Tendo novamente em conta o algoritmo de calibração de sensibilidade descrito em [24], foram 

criadas duas subsequências a partir das imagens da Figura 5.48, em que a primeira sequência conteve 

as imagens das alíneas (a) e (b) e a segunda sequência as imagens (b) e (c). Após a aplicação do 

Algoritmo PCA a ambas as subsequências, resultaram os dois mapas de fase não-absolutos que vêm 

representados através da Figura 4.49: 

 

   

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 
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Figura 4.49 – Mapas de fase não absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo PCA: (a) primeira subsequência 

(b) segunda subsequência 

 

    Procedeu-se de seguida à aplicação do Algoritmo de Goldstein aos mapas de fase não-

absolutos obtidos, resultando nos dois mapas de fase absolutos ilustrados nas Figuras 4.50 e 4.51: 

 

 

 

 Figura 4.50 – Mapas bidimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

 

 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Figura 4.51 – Mapas tridimensionais de fase absoluta resultantes da aplicação do Algoritmo de 

Goldstein: (a) primeira subsequência (b) segunda subsequência 

 

Tendo novamente em conta o algoritmo de calibração de sensibilidade, obteve-se o mapa de 

distâncias através do mapa de fase absoluto relativo à primeira subsequência. Este vem ilustrado na 

Figura 4.52: 

 

 

       Figura 4.52 – Mapa tridimensional de distâncias obtido 

 

 Através do mapa tridimensional de distâncias obtido, calculou-se o erro relativamente ao 

resultado obtido através da técnica de sombra de Moiré clássica. Este vem representado na Figura 

4.53: 

 

(a) (b) 
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 Figura 4.53 – Erro entre o resultado obtido na técnica de sombra de Moiré com dupla grelha perpendicular 

separada e a técnica clássica 

 

 Através da análise da Figura 4.53, pode ver-se que o erro obtido chega aos 3 mm em alguns 

pixels, sendo que o erro se mantém sempre acima de 1 mm. Assim, conclui-se que a técnica de sombra 

de Moiré com dupla grelha perpendicular separada não é uma técnica fiável para a medição de 

distâncias.    

 

4.2.6. Efeito do Processamento de Imagem nos Resultados Obtidos 

 Após terem sido realizadas várias atividades experimentais com variações ao nível da 

montagem experimental da técnica de sombra de Moiré clássica, também houve a necessidade de 

estudar o efeito que as técnicas de processamento de imagem exercem na qualidade dos resultados 

obtidos. Para tal, considerou-se novamente como referência os resultados obtidos na montagem 

experimental descrita no Subcapítulo 4.1. Utilizando a mesma sequência de imagens representada na 

Figura 4.2, as técnicas utilizadas foram alteradas separadamente, sendo que os resultados obtidos vêm 

descritos ao longo desta seção. 

 

 4.2.6.1.  Efeito do Alargamento de Contraste 

 Conforme descrito na Seção 3.3.2, o alargamento de contraste é uma técnica que altera a 

intensidade dos pixels de uma imagem de forma a que esta utilize o espetro disponível de tons de 

cinza. Esta alteração faz com que haja um maior contraste na imagem resultante, uma vez que os 

valores de intensidade dos pixels não se encontram tão próximos entre si.    

 Para analisar o efeito do emprego desta técnica, a partir da sequência de imagens da Figura 

4.2 foram obtidas duas sequências diferentes: na primeira sequência, apenas foi aplicada a técnica de 

processamento de imagem relativa á supressão de ruído. Na segunda sequência, foram aplicadas 

ambas as técnicas de processamento de imagem descritas, ou seja, a supressão de ruído e o 
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alargamento de contraste. Para demonstrar as diferenças obtidas, apenas se mostra os mapas de 

distâncias obtidos que estão representados na Figura 4.54. Note-se que para o cálculo destes mapas 

foram seguidos os mesmos processos descritos ao longo deste Capítulo. 

 

 

 

 

 

Figura 4.54 – Efeito da utilização da técnica de alargamento de contraste: (a) mapa de distâncias com 

alargamento de contraste; (b) mapa de distâncias sem alargamento de contraste  

  

Como se pode ver através da Figura 4.54, embora os resultados obtidos não espelhem uma 

grande diferença para este caso em concreto, a técnica de alargamento de contraste permite a 

obtenção de um mapa de distâncias mais correto, bem como uma amenização das diferenças entre as 

(a) 

(b) 
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franjas e o objeto. Esta amenização resulta numa maior uniformização entre os valores de fase de 

pixels consecutivos, culminando numa face aparentemente mais brilhante e polida no primeiro mapa 

de distâncias em relação ao segundo.   

 

 4.2.6.2.  Efeito da área de ação do filtro 

 Conforme descrito na Seção 3.3.2, a utilização de filtros permite amenizar as diferenças 

existentes entre pixels adjacentes. Esta operação é particularmente importante quando existem 

descontinuidades acentuadas, uma vez que estas dão origem a erros globais.  

 A área de ação do filtro tem uma importância significativa no resultado obtido, pois o tom de 

cada pixel é determinado tendo em conta todos os pixels que se encontram na área de ação do filtro. 

De forma a demonstrar esta afirmação, vêm ilustrados nas Figuras 4.55 e 4.56 os mapas de distâncias 

obtidos para diferentes áreas de ação do filtro, nomeadamente: sem filtro, 30x30, 60x60 e 90x90 pixels. 

Para o efeito, foram calculados os mapas de distância da sequência de imagens da Figura 4.2, tendo 

novamente em consideração que todos os procedimentos seguidos no cálculo dos mapas eram 

idênticos àqueles descritos na Seção 4.1. Por essa razão, nesta seção apenas são ilustrados os 

resultados obtidos para as áreas de ação consideradas.  

 Através da análise das Figuras 4.55 e 4.56 é possível compreender de forma visual qual a 

importância e o efeito da supressão de ruído na a medição de distâncias. Conforme descrito 

previamente, a não aplicação de um filtro dá origem a erros globais que se propagam pela sequência 

de valores da imagem. A consequência destes erros é visível na Figura 4.55(a), onde o resultado da 

não aplicação de filtros impediu a determinação correta do perfil do objeto-alvo. Para além disso, são 

bem visíveis os socalcos criados pela interferência da grelha entre a câmara e o objeto, que são criados 

pela diferença nos tons dos pixels associados à grelha e ao objeto-alvo. 

 Nos restantes mapas de distâncias, é visível a perda progressiva de resolução espacial à 

medida que a área de ação do filtro aumenta. No entanto, também é visível a diminuição progressiva 

do tamanho dos socalcos referidos anteriormente, uma vez que com o aumento da área de ação do 

filtro todos os pixels do mapa de distâncias adquirem um valor de fase mais próximo entre si. É possível 

compreender através dos resultados obtidos, portanto, que todos os pixels adquirem valores cada vez 

mais uniformes á medida que a área de ação aumenta, atingindo num caso extremo valores quase 

idênticos para todos os pixels da imagem e perdendo assim quase toda a resolução espacial. Posto 

isto, conclui-se que a área de ação do filtro deve ser escolhida tendo em conta um compromisso entre 

a resolução espacial e a existência de ruído.      
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Figura 4.55 – Mapas de distância obtidos com diferentes áreas da ação do filtro: (a) sem filtro; (b) filtro 30x30 

pixels 

(a) 

(b) 
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   Figura 4.56 – Mapas de distância obtidos com diferentes áreas da ação do filtro: (a) filtro 60x60 pixels; (b) filtro 

90x90 pixels 

 

  .  
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Capítulo 5 – Conclusões e perspetivas de trabalho 

futuro 

 

5.1. Conclusões 

 

 As aplicações possíveis para os dispositivos de medidas óticas abrangem um espetro variado 

de áreas. Destacam-se as aplicações de controlo industrial, onde podem ser aplicados para a deteção 

de irregularidades ou deformações no fabrico de componentes, e aplicações militares, onde pode ser 

utilizado para o controlo de veículos teleguiados utilizados para a vigilância e segurança de unidades 

militares. 

 Ao longo desta dissertação foi analisado o método da triangulação aplicado à determinação de 

distâncias, bem como três das técnicas de medição de distâncias que têm por base o método da 

triangulação – a técnica de varrimento laser, a técnica de sombra de Moiré e a técnica de projeção de 

franjas. Para concluir esta Dissertação, revela-se necessário fazer uma breve descrição das suas 

características. 

 A técnica de varrimento laser é uma técnica de simples configuração – o que a torna uma 

técnica de baixo custo - e cujo fundamento teórico é simples. No entanto, o varrimento bidimensional 

que lhe está associado é um processo moroso, pois tem de obter a distância para cada ponto da 

superfície-alvo de uma forma sequencial. Para além desta desvantagem, o dispositivo pode ocupar 

dimensões consideráveis se a distância ao alvo for grande, dado o princípio de funcionamento 

associado à técnica. 

 A técnica de sombra de Moiré é conhecida como uma técnica de baixo custo, pois também 

apresenta uma configuração simples. Como a iluminação do alvo abrange uma área maior, não tem a 

desvantagem de ser uma técnica com um processo de medição moroso. No entanto, exige uma 

preparação prévia do ambiente de medição, uma vez que a grelha utilizada para a projeção da sombra 

no alvo tem de ser colocada previamente.        

 A técnica de projeção de franjas é a mais utilizada entre as três técnicas descritas. Dado que a 

técnica utiliza uma projeção que cobre uma grande parte do alvo, à semelhança da técnica de sombra 

de Moiré, permite executar as medições de uma forma muito rápida. O seu princípio de funcionamento 

não exige uma preparação prévia do ambiente de medição, ao invés da técnica de sombra de Moiré. 

Isto aliado à simplicidade da técnica ao nível da sua configuração permite a criação de dispositivos 

portáteis, o que é visto como uma grande vantagem que esta técnica oferece em relação às restantes 

técnicas analisadas. No entanto, e apesar de terem sido apresentadas soluções de baixo custo, a 

técnica é conhecida como sendo uma técnica com um custo alto de implementação, o que a faz ser 

descartada quando o custo é um fator importante na construção destes dispositivos de medições óticas. 

   Cada técnica de medição de distâncias referida pode ser aplicada conforme os requisitos 

estipulados para a execução da medição de distâncias. Conforme havia sido descrito anteriormente 

nesta Dissertação, a técnica escolhida para a realização das atividades experimentais foi a técnica de 
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sombra de Moiré, uma vez que é uma técnica de baixo custo e executa as medições de forma rápida. 

Para além destes aspetos, a preparação prévia do ambiente de medição não se revelou um problema, 

uma vez que as atividades experimentais iriam decorrer em ambiente laboratorial. 

 Após a escolha da técnica a utilizar na medição de distâncias, foi realizada uma atividade 

experimental com vista à validação da técnica escolhida. Para tal, foi empregue a técnica de sombra 

de Moiré para a obtenção do perfil de um objeto-alvo. Os resultados obtidos validam a configuração 

seguida, uma vez que os parâmetros calculados indicam uma boa resolução e precisão das medições 

obtidas. Além disso, as características visuais dos resultados obtidos são idênticas às do objeto-alvo. 

 Posteriormente, foram realizadas atividades experimentais adicionais de forma a testar os 

resultados obtidos pelas variantes da técnica de sombra de Moiré clássica. Os resultados obtidos 

indicam que apenas uma das configurações propostas – a técnica de sombra de Moiré com dois 

projetores – obteve resultados semelhantes àqueles obtidos com a técnica clássica. As restantes 

configurações testadas não obtiveram resultados satisfatórios para poderem ser validadas como 

técnicas fiáveis de medição de distâncias. Estes resultados devem-se maioritariamente ao ruído 

causado pela introdução de grelhas e vidros adicionais, que aumenta a opacidade do conjunto da grelha 

e impede uma visualização clara do objeto-alvo. Esta opacidade é variável de acordo com a 

configuração utilizada, e tem influência direta na qualidade dos resultados obtidos. 

 Finalmente, foram estudados os efeitos que a componente de software exerce nos resultados 

obtidos. Para tal foram testados separadamente os efeitos causados pela abrangência do filtro e pela 

técnica de alargamento de contraste. Os resultados obtidos indicam que a utilização da técnica de 

alargamento de contraste tem resultados positivos na determinação do mapa de distâncias. Por sua 

vez, a supressão de ruído deve ter em conta um compromisso entre o nível de ruído presente e a 

resolução espacial mínima pretendida.   

 Em suma, todos os objetivos da Dissertação foram cumpridos. 

 

5.2. Perspetivas de Trabalho Futuro 

 

Relativamente às perspetivas de trabalho futuro, pretende-se conduzir atividades 

experimentais empregando as restantes técnicas – técnica de varrimento laser e técnica de projeção 

de franjas. O objetivo posterior seria comparar os resultados obtidos pelas várias técnicas e decidir qual 

a técnica que oferece maior vantagem na sua utilização. Também se pretendem realizar outras 

atividades experimentais que utilizem a técnica de sombra de Moiré para análise de vibrações em 

objetos.    
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Anexos 

 

Anexo A – Cálculo da Sensibilidade 

 

function out = Sensitivity(up1,up2,dh) 

  
%Esta função calcula a sensibilidade da medição efetuada 

  
dif=up1; 
sens=up1; 
[rows,cols]=size(up1); 

  
%Determinação da diferença entre os dois mapas de phase unwrapping 
%Cálculo da sensibilidade para cada pixel 
for i=1:rows 
    for j=1:cols 
        dif(i,j)=abs(up1(i,j)-up2(i,j)); 
        if dif(i,j)~=0 
           sens(i,j)=(2*pi*dh)/dif(i,j); 
        end 
        if dif(i,j)==0 
           sens(i,j)=0; 
        end 
    end 
end 

  
out=sens; 

 

end 
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Anexo B – Cálculo do mapa de distâncias 

 

function outz = zTransf(up,sens) 

  
%Esta função calcula as distâncias baseada no mapa de fase absoluto e na 
%sensibilidade 

  
zMat=up; 
aMat=up; 
bMat=sens; 
[rows,cols]=size(up); 

  
for i=1:rows 
    for j=1:cols 
        zMat(i,j)=(bMat(i,j)/(2*pi))*aMat(i,j); 
    end 
end 

  
outz=zMat; 

  
end 
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Anexo C – Cálculo do Desvio-Padrão e Erro-Padrão 

 

function varargout = Pattern(up,up2,up3,up4,up5) 

 

%Esta função calcula o desvio-padrão obtido para cada pixel do mapa de 

%distâncias. Tem como entrada os mapas de distâncias das cinco sequências 

utilizadas para o cálculo do desvio-padrão eerro-padrão   

  
[rows,cols]=size(up); 
i1=up; 
i2=up2; 
i3=up3; 
i4=up4; 
i5=up5; 
dif1=up; 
dif2=up; 
dif3=up; 
dif4=up; 
dif5=up; 
dp=up; 
med=up; 
sum=0; 
count=0; 
pix=0; 
dpmed=0; 

  
%Cálculo do valor médio de cada pixel% 
for i=1:rows 
    for j=1:cols 
        med(i,j)=(i1(i,j)+i2(i,j)+i3(i,j)+i4(i,j)+i5(i,j))/5; 
    end 
end 

  
%Cálculo da diferença entre cada imagem e a média% 
for a=1:rows 
    for b=1:cols 
        dif1(a,b)=i1(a,b)-med(a,b); 
    end 
end 

  
for c=1:rows 
    for d=1:cols 
        dif2(c,d)=i2(c,d)-med(c,d); 
    end 
end 

  
for e=1:rows 
    for f=1:cols 
        dif3(e,f)=i3(e,f)-med(e,f); 
    end 
end 

  
for a=1:rows 
    for b=1:cols 
        dif4(a,b)=i4(a,b)-med(a,b); 
    end 
end 
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for c=1:rows 
    for d=1:cols 
        dif5(c,d)=i5(c,d)-med(c,d); 
    end 
end 

  

  
%Cálculo da matriz de desvio-padrão% 
for i=1:rows 
    for j=1:cols           

dp(i,j)=sqrt((dif1(i,j))^2+(dif2(i,j))^2+(dif3(i,j))^2+(dif4(i,j))^2+(dif5(

i,j))^2/4); 
    end 
end 

  
%Cálculo do desvio-padrão médio% 
for i=1:rows 
    for j=1:cols 
        if dp(i,j)~=0 
        count=count+dp(i,j); 
        pix=pix+1; 
        end 
    end 
end 

  
dpmed=count/pix; 

  
varargout{1}=dp; 
varargout{2}=dpmed; 
end 
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Anexo D – Cálculo do Erro 

 

function varargout = Error(orig,test) 
  

%Esta função calcula o erro entre dois mapas de distâncias. Tem como 

%entrada o mapa de distâncias considerado como padrão e o mapa de 

%distâncias que se quer comparar. 

 
[rows,cols]=size(orig); 
a1=orig; 
a2=test; 
err=orig; 

  
for i=1:rows 
    for j=1:cols 
        err(i,j)=abs(orig(i,j)-test(i,j)); 
    end 
end 

  
varargout{1}=err; 

  
end 
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Anexo E – Pseudocódigo do Algoritmo de Goldstein 

 

Ao nível de programação mais alto, o algoritmo de Goldstein consiste na aplicação de três 

passos [24]: 

 

Primeiro Passo – Identificação dos resíduos; 

Segundo Passo – Criação e colocação de barreiras; 

Terceiro Passo – Integração do caminho à volta das barreiras; 

 

Para se poder guardar toda a informação necessária durante a execução do algoritmo, são 

empregues meios de armazenamento para os resíduos, barreiras e informação associada. Neste 

âmbito, cada pixel tem sete indicadores associados a si, sendo eles os seguintes [24]: 

 

1. Resíduo Positivo 

2. Resíduo Negativo 

3. Barreira 

4. Fronteira da Imagem 

5. Resíduo Equilibrado 

6. Resíduo Ativo 

7. Pixel Desenrolado 

 

A maior parte dos nomes dos indicadores não deixa margem para dúvidas acerca da função 

destes. O indicador de fronteira da imagem indica quais os pixels que fazem parte da fronteira da 

imagem. O indicador de resíduo equilibrado indica quais são os resíduos que já foram tidos em conta 

na criação de barreiras. O indicador de resíduo ativo indica se um resíduo está ativo, o que significa 

que está ligado ao presente conjunto de barreiras. Qualquer resíduo que seja encontrado durante a 

pesquisa na imagem é marcado como ativo. O indicador de pixel desenrolado marca os pixels que já 

têm o seu valor de fase absoluto e só é utilizado no terceiro passo do algoritmo. 

Estes sete indicadores são armazenados e alterados como um vetor de bits, onde o bit de 

ordem mais baixa armazena o primeiro indicador, o de segunda ordem armazena o segundo indicador, 

e assim por diante.  

Posto isto, é apresentado de seguida o pseudocódigo relativo ao algoritmo de Goldstein.  

 

Primeiro Passo – Identificação dos Resíduos [24] 

 

for (cada pixel (i,j) da imagem) 
    Somar as diferenças de fase: 
        W{(i,j+1)-(i,j)}+W{(i+1,j+1)-(i,j+1)} 
        +W{(i+1,j)-(i+1,j+1)}+W{(i,j)-(i+1,j)} 
    if (soma é igual a 2*pi) então marcar o pixel (i,j) como resíduo positivo 
    if (soma é igual a -2*pi) então marcar o pixel (i,j) como resíduo negativo   
end 
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Segundo Passo – Criação e Colocação de Barreiras 

 

for (cada resíduo não equilibrado) 
  Marca o resíduo como ativo 
  Colocar carga=1 se o resíduo for positivo, -1 se for negativo 
    for (n=3 até {RaioMaximo} incremento de n=n+2) 
     for (cada pixel ativo) 
       Centrar a área de n x n no pixel ativo 
       for (cada 'box pixel' dentro da área de n x n) 
         if ('box pixel' é pixel de fronteira) então 
          Colocar carga=0 
          Colocar barreira entre o pixel ativo e a fronteira 
         else if (o 'box pixel' é  um resíduo inativo) então 
          if (o 'box pixel' não está equilibrado) então 
            Adicionar a sua polarização (1 ou -1) a carga 
            Marcar o 'box pixel' como equilibrado 
          end 
          Marcar o 'box pixel' como ativo 
          Colocar barreira que liga o pixel ativo e o 'box pixel' 
         end 
         if (carga=0) então ir para o código marcado com '*' mais abaixo 
        end 
      end 
     end 

       

     
  * if (carga diferente de 0) então  
     Colocar uma barreira até à fronteira 
     Marcar todos os pixels ativos como equilibrados e inativos 
    end 
    

 

Terceiro Passo – Integração do Caminho à Volta das Barreiras 

 

repetir 
   Selecionar um pixel inicial 
   Armazenar o seu valor de fase na matriz  
   Marcar o pixel como desenrolado 
   Atualizar a lista de adjacências (ver código abaixo) 
   while (a lista de adjacências não está vazia) 
     Ir buscar qualquer valor á lista de adjacências 
     Atualizar a lista de adjacências (ver código abaixo) 
   end 
até (todos os pixels que não são fronteira ou barreira serem desenrolados) 
 for (cada pixel barreira) 
  if (o pixel é adjacente a um pixel desenrolado) 
    Desenrolar o pixel barreira 
  end 
 end 

      
  

 

 

 

 

 



 
- 8 - 

 

     

Atualização da Lista de Adjacências  
 

for (cada um dos quatro pixels adjacentes) 
  if (o pixel não está na lista de adjacências e não está desenrolado) 
    if (o pixel não é um pixel barreira ou fronteira) 
      Desenrolar o pixel e armazenar o seu valor na matriz solução 
      Inserir o pixel na lista de adjacências 
      Marcar o pixel como desenrolado 
    end 
  end 
end 
 


