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Unitat que imparteix: 731 - OO - Departament d'Òptica i Optometria.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN OPTOMETRIA I CIÈNCIES DE LA VISIÓ (Pla 2012). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: MARIA SAGRARIO MILLAN GARCIA VARELA
(http://futur.upc.edu/MariaSagrarioMillanGarciaVarela)

Altres: Elisabet Pérez Cabré (http://futur.upc.edu/ElisabetPerezCabre)
Fidel Vega Lerín (http://futur.upc.edu/FidelVegaLerin)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb
les necessitats que tindran els titulats i titulades.

3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGIES DOCENTS

MD1.- Classe expositiva participativa
MD2.- Sessions Pràctiques de Laboratori
MD3.- Resolució de problemes, Treball en equip
MD4.- Seminari i / o conferències impartides per professors visitants
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Objectiu general: Adquisició de coneixements teoricopràctics dels principis i les tècniques òptiques avançades sobre les quals es basen
els instruments utilitzats per a l'atenció visual (caracterització de fronts d'ona, qualitat d'imatge òptica, tomografia de coherència
òptica). Coneixement dels avenços recents en la matèria i línies de recerca d'interès en el panorama internacional.

Objectius específics:
1 Fronts d'Onda. òptica Adaptativa
• Conèixer la definició de Front d'Ones i la seva ocupació en Òptica visual.
• Conèixer les principals Aberracions associades al sistema visual humà.
• Descripció de les aberracions d'un front d'ones en termes de polinomis de Zernike.
• Mesura a la clínica d'aberracions. Aberrómetros.
• Conèixer els fonaments dels sistemes d'òptica adaptativa i la seva aplicació a l'estudi de les aberracions de l'ull.
• Realització experimental en laboratori amb sensor de front d'ona.

2. QUALITAT D'IMATGE ÒPTICA. AVALUACIÓ
• Conèixer els principals paràmetres usats per avaluar la qualitat òptica en un sistema òptic en general, i en el sistema visual en
particular.
• Avaluar la qualitat d'un sistema a través de la resposta impulsional o PSF i la funció de transferència de modulació o MTF.
• Mesurar experimentalment la MTF d'un sistema òptic i comparar la qualitat de dos sistemes mitjançant aquesta mètrica.

3. tomografia de coherència òptica (OCT)
• Conèixer en què consisteix l'OCT, les seves característiques principals
• Conèixer els principis òptics en els quals es basa aquesta tècnica d'imatge (interferometria de baixa coherència òptica, reflectivitat
de mitjans, fibra òptica per a dissenys compactes, distribució espectral de la font de llum)
• Conèixer l'evolució de la tècnica i els avenços aconseguits en resolució, penetració, camp, etc. de la imatge: Time domain - OCT,
Spectral Domain (Fourier domain) - OCT, Swept Source - OCT, avenços recents.
• Reproducció i anàlisi experimental dels principis de OCT en laboratori òptic
• Experimentació amb imatges obtingudes amb equips de OCT clínics.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 72,0 66.60

Hores grup petit 12,2 11.29

Hores grup mitjà 23,9 22.11

Dedicació total: 108.1 h
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CONTINGUTS

Fronts d'ona i òptica adaptativa

Descripció:
- Mesura i caracterització del front d'ones, implicacions en la visió
- Sensors de front d'ona. Principis en què es basen i tipus.
- Descomposició de la funció front d'ones en polinomis de Zernike.
- Relació dels coeficients de Zernike amb el pes de les aberracions geomètriques.
- Principis de l'òptica adaptativa i justificació de la seva aplicació en visió
- Mecanismes compensadors del front d'ones.
- Aplicacions.

Activitats vinculades:
Problema-Pràctica de laboratori: Sensor de Hartman i reconstrucció d'un front d'ona

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 10h

Qualitat òptica d'un sistema formador d'imatge

Descripció:
- La imatge com a informació transmesa per la llum a través d'un sistema òptic.
- La imatge d'un punt: Resposta impulsional en un sistema lineal
- Expressió en freqüències espacials: Funció de transferència òptica
- Funció de transferència de modulació (MTF). Concepte i mesura.
- Relació de la MTF amb les magnituds de la qualitat òptica de l'ull
- Apodització en un sistema òptic. Apodització natural de l'ull i les seves implicacions.

Activitats vinculades:
Dues pràctiques de laboratori: determinar la PSF i la MTF de diversos sistemes òptics (menisc-còrnia,
objectiu fotogràfic, càmera del mòbil, lent intraocular), càmeres.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 10h

Tomografia de Coherència Òptica (OCT) i tècniques associades

Descripció:
- Principi (interferòmetre de Michelson)
- Optical coherence tomography (OCT) a l'ull.
- Resolució en profunditat de la imatge OCT i la seva relació amb la coherència del il·luminant.
- Fonts de llum en l'evolució de l'OCT.
- Aportacions del guiat d'ona (fibra òptica) a l'OCT.
- Instruments de OCT clínics per a l'examen ocular. Característiques tècniques. Mecanismes d'escombrat i resolució associada.

Activitats vinculades:
Pràctiques de laboratori i exercicis pràctics:
- interferòmetre de Michelson com a base de l'OCT: de la il·luminació coherent (làser) a la il·luminació blanca
- Interpretació d'imatges OCT de diverses modalitats obtingudes amb un equip clínic. Mesures i resolucions.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 10h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

EV1: Proves escrites de control de coneixements 50%
EV2: Presentacions sobre pràctiques i lliurament dels resultats de les sessions
pràctiques (laboratori o clíniques). 50%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Artículos y material que se actualiza cada curso en la plataforma docente.
- Dai, Guang-ming. Wavefront optics for vision correction. Bellinghma, Wash.: SPIE Press, cop. 2008. ISBN 9780819469663.
- Porter, Jason [et al.]. Adaptive optics for vision science: principles, practices, design and applications. Canada: Wiley-Interscience,
cop. 2006. ISBN 9780471679417.
- Tyson, Robert K. Principles of adaptive optics. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, cop. 2011. ISBN 9781439808580.
- Boreman, Glenn. D. Modulation transfer function in optical and electro-optical systems. Bellingham (Wash.): SPIE Press, cop. 2001.
ISBN 0819441430.
- Saleh, Bahaa E. A.; Teich, M. C. Fundamentals of photonics. 2nd ed. New York [etc.]: John Wiley & Sons, cop. 2007. ISBN
9780471358329.
- MacRae, Sscott M.; Krueger, Ronald D.; Applegate, Raymond A. Customized corneal ablation : the quest for superVision. Thorofare,
NJ: Slack, cop. 2001. ISBN 1556424884.

RECURSOS

Altres recursos:
Revistes científiques que es renoven i actualitzen cada curs


