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PROFESSORAT

Professorat responsable: Jaume Escofet Soteras (http://futur.upc.edu/JaumeEscofetSoteras)

Altres: María Sagrario Millán (http://futur.upc.edu/MariaSagrarioMillanGarciaVarela)

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements d'óptica Geomètrica

METODOLOGIES DOCENTS

Classes expositives per part del professor, treball de camp i de laboratori, treball en grup, presentations expositives per part dels
alumnes.
Utilització de programari específic a classe, a l'aula informàtica i en els treballs proposats.
Les dues parts temàtiques de l'assignatura (Fotografia i Processament de la Imatge) avancen en paral·lel durant el periode lectiu.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. Conèixer el funcionament de la càmera fotogràfica pinhole.
2. Conèixer el funcionament bàsic de les càmeres fotogràfiques analògiques i digitals.
3. Construir una càmera pinhole.
4. Fer fotos amb la càmera pinhole.
5. Conèixer el procés de revelatge del paper fotogràfic al laboratori.
6. Realitzar revelatges de paper fotogràfic al laboratori.
7. Fer fotos amb la càmera fotogràfica digital controlant els diferents paràmetres del mode de disparament de la càmera.
8. Mesurar la llum de l'escena amb diferents exposímetres.
9. Conèixer diferents tecniques de captura fotogràfica (Bracketing).
10. Realitzar fotografies panoràmiques i en HDR.
11. Conèixer els fonaments de la imatge digital i els seus continguts d'informació espacial, cromàtica i temporal.
12. Conèixer els criteris fonamentals del processament de d’una imatge digital en funció de l’aplicació: millora i anàlisi d’imatge.
13. Comprendre la seqüencia d’un algoritme de processament d’imatge.
14. Conèixer les operacions que milloren la visualització d’una imatge digital.
15. Conèixer les operacions d’anàlisi que extreuen informació i dades d’una imatge.
16. Conèixer les operacions bàsiques per comprimir, emmagatzemar, transmetre i reproduir imatges digitals, així com els seus
efectes sobre el contingut de la imatge.
17. Conèixer les metodologies que operen en el domini espacial i en el de freqüències d’una imatge.
18. Conèixer els fonaments de les operacions de morfologia.
19. Practicar amb diferents aplicacions de software (ImageJ i Photoshop).
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 42,0 29.17

Hores grup petit 18,0 12.50

Hores aprenentatge autònom 84,0 58.33

Dedicació total: 144 h

CONTINGUTS

(CAT) -1. La càmera fotogràfica

Descripció:
1. Tipus de càmeres segons el tipus d'objectiu:
1.1 La càmera amb objectiu dioptric/catadiòptric
1.2 La càmera amb objectiu pinhole
2. Tipus de càmeres segons el seu sensor:
2.1 La càmera analògica
2.2 La càmera digital
3. Elements de la càmera:
3.1 L'objectiu
3.2 El sensor
3.3 L'exposímetre
3.4 El visor

Dedicació: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 2h

(CAT) -2. La imatge fotogràfica

Descripció:
1. Focal i format
2. Tipus de càmeres
2.1 Format APS i format de càmera mòbil
2.2 Format petit
2.2.1 La càmera reflex
2.3 Format mig
2.4 Gran format
3. Factor de retall
4. Focal equivalent
5. Camp angular
5.1 Objectius grans angulars
5.2 Objectius normals
5.2 Objectius tele
6.Perspectiva de la imatge
6.1 Perspectiva i focals
6.2 Deformacions degudes a l'augment

Dedicació: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 2h
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(CAT) -3. La il·luminació de la imatge

Descripció:
1. El temps d'exposició t
2. El nombre de diafragma f/#
3. La sensibilitat del sensor S
4. L'exposició
5. El triangle t, f/#, S
6. L'histograma de la imatge
7. Relació L-N2/t
8. El valor d'exposició (EV)
9. Soroll i sensibilitat
10. La carta de gris
11. L'exposímetre
11.1 Llum incident
11.2 Llum reflectida
12. El balanç de blancs

Dedicació: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 5h

(CAT) -4. La nitidesa de la imatge

Descripció:
1. El cercle de tolerància
2. Necessitat de màscara d'enfocament en una càmera digital
3. Profunditat de focus i de camp
4. La distancia hiperfocal
5. Paràmetres que afecten la profunditat de camp i de focus
6. Relació de la profunditat de camp amb l'augment

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 4h

(CAT) -5. La qualitat del sistema fotogràfic

Descripció:
1. La resolcució de la imatge
2. Mesura de la resolució
3. El contrast de la imatge
4. Mesura del contrast de la image
5. La nitidesa de la imatge
6. Mesura de la nitidesa mitjançant la MTF
7. Mesura de la MTF pel mètode de la vora inclinada (SET)
8. Paràmetres de qualitat del sistema fotogràfic

Dedicació: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 3h
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(CAT) -6. La imatge digital i el processament de la imatge

Descripció:
1. Què és la imatge digital, què representa i quin tipus d'informació conté?
2. Què és el processament de la imatge?
3. Funcions bàsiques: Millora i anàlisi de la imatge
4. Nivells de processament de la informació: dels "retocs" a la visió per computador
5. Abast dels camps d'aplicació del processament de la imatge
6. Algorisme de processament de la imatge: Seqüència d'operacions. Preprocessat, segmentació, extracció de característiques,
classificació
7. Representació de la imatge
8. Relació entre la percepció del sistema visual humà i la imatge digital
9. Mostrejat, quantització i resolució de la informació de l'espai, la intensitat, el color, el temps...
10. Formes de representar i treballar amb una imatge digital

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h

(CAT) -7. Millora de la imatge

Descripció:
1. Què significa “millorar” una imatge?
2. Mètodes de millora d’imatge en el domini espacial
3. Histograma d’una imatge
4. Operacions de punt basades en el histograma
5. Millora del contrast: equalització i expansió lineal de l’histograma
6. El soroll, degradació d’una imatge
7. Soroll aleatori i soroll determinista (tipus principals i descripció)

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h

(CAT) -8. Filtratge basat en l'entorn de veins

Descripció:
1. Convolució, filtres, mida i forma de la màscara, kernel.
2. Filtres de suavització
3. Filtres per millorar els contorns
4. Filtres per detectar vores

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
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(CAT) -9. Transformació al domini de feqüències espacials

Descripció:
1. Significat de la Transformada de Fourier d'una imatge digital
2. Distribució de la informació en el domini de freqüències
3. Exemples i casos per interpretar segons el contingut de la imatge: mida i orientació, contorns, nitidesa, trames o elements
periòdics, textures...

Dedicació: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h

(CAT) -10. Filtratge en el domini de freqüències espacials

Descripció:
1. Filtres de supressió: Passa-baix i Passa-alt
2. Filtres de supressió per eliminar o ressaltar una trama periòdica
3. Operacions de suavització, modificació de contrast, millora de contorns i extracció de vores en el domini de freqüències.

Dedicació: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h

(CAT) -11. Morfología d'imatges

Descripció:
1. Operacions bàsiques de morfologia en imatges binaries: erosió, dilatació.
2. Operacions d’ “opening” i “closing” (obrir i tancar)
3. Operacions de millora de la imatge, eliminació de soroll, extracció de vores, etc. utilitzant operacions de morfologia d’imatges.

Dedicació: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada.
Nota la part de fotografia: N1
La nota vindrà donada pel promig ponderat dels diferents treballs que s’han fet i es faran al llarg del quadrimestre.
Si no s’especifica el factor de ponderació aquest serà 1.
Nota de la part de processament d'imatges: N2
Igual que en el cas anterior.
Nota final: NF
NF = 0,5*N1 + 0,5*N2
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RECURSOS

Altres recursos:
Editor d'imatges Photoshop
Editor d'imatges ImageJ
Editor d'imatges GIMP
Càmeres analògiques (Praktica, Zenith, Ricoh)
Conjunt d'elementos pel revelat de negatius i de paper
Ampliadora fotogràfica

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=728496
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=728496
https://onlinelibrary-wiley-com.recursos.biblioteca.upc.edu/doi/book/10.1002/9781119054504

