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Descrição:
Aberrações ópticas são um problema fundamental em astronomia, microscopia óptica e sistemas de
comunicação. Esse tipo de distorções acontecem quando a luz é propagada através de diferentes componentes
ópticas como lentes, espelhos, prismas, fibras ópticas, etc. Por exemplo, no caso de óptica visual, as aberrações
clássicas são o desenfoque (Miopía e Hipermetropia) e Astigmatismo. No caso da Astronomia, as imagens de
corpos celestes apresentam diferentes tipos de borramento devido a flutuações atmosféricas que introduzem
aberrações de mais altas ordens.
As aberrações ópticas são classificadas através de métricas matemáticas convencionais, onde são
associados polinômios ortogonais (i.e. Zernikes ou Seidel) a cada tipo de aberração, como por exemplo
Desenfoque (Z5), Astigmatismo (Z4 e Z6), Tilt (Z2 e Z3), Coma (Z7), Desenfoque e Astigmatismo de altas
ordens (Z8, Z9, Z10), etc. Usualmente, nos telescópios (na terra) as aberrações ópticas são corrigidas utilizando
sistemas de óptica adaptativa compostas por um sensor de frente de onda e um espelho deformável, que atuam
em tempo real para introduzir aberrações compensatórias melhorando a qualidade da imagem. Os sensores de
frente de onda são dispositivos caros e requerem de uma fonte de luz referencia (usualmente sistemas de
rastreamento Laser) para reconstruir indiretamente o tipo de aberração presentes (Zernikes). Ate agora não tem
sido possível inferir o tipo de aberração e o grau de aberração diretamente desde a imagem.
Nos últimos anos, nosso grupo de pesquisa tem explorado uma rede neural piramidal (LIPNet) para
classificar tanto o tipo de aberração como o grau de aberração diretamente desde a imagem, com resultados
iniciais bem aceitos pela comunidade científica [1,2]. Contudo, resultados obtidos recentemente no nosso grupo
de pesquisa têm demonstrado que técnicas como a Support Vector Machine, apresentam resultados ainda
melhores. Esses resultados abrem um novo leque de possibilidades para desenvolvimento de dispositivos sem
sensoriamento de frente de onda.
Na primeira etapa do projeto, o candidato analisará diferentes técnicas para classificação tanto do tipo
como o valor da aberração óptica diretamente da imagem. O estudo será feito sobre um conjunto de imagens
obtidas de um banco de dados da CallTech, borradas artificialmente via convolução matemática seguindo o
conceito de difração óptica de Franhoufer. Na segunda etapa do projeto, uma lente liquida ou um espelho
deformável será utilizado para compensar as aberrações, e um protótipo de um sistema de óptica adaptativa sem
métrica será construído.
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