
Análise do Sistema de Reconstrução 3D Aplicado a 

Relâmpagos.  
 

Felipe Pedrão Antolini, Rosangela Barreto Biasi Gin, Reinaldo A. da Costa Bianchi. 

Centro Universitário da FEI. 

Felipedrao@gmail.com, rosangela.gin@gmail.com, reinaldo.bianchi@gmail.com. 

Resumo: O objetivo deste projeto é estudar a 

reconstrução do canal do relâmpago em 3D através de 

um sistema estéreo. O sistema de câmeras 3D da FEI foi 

instalado no topo do prédio D, registrando relâmpagos 

desde 2010. Cerca de 40 eventos foram selecionados e 

classificados para analisar o sistema atual.  

1. Introdução  
Existem diversos estudos que se baseiam na 

reconstrução do canal do relâmpago em 3D, porém estes 

estudos são baseados em campo elétrico e/ou 

magnético. Este projeto é pioneiro ao utilizar sensores 

ópticos para o mesmo processo. 

2. Metodologia 
     O sistema de reconstrução do canal em 3D é baseado 

em um conjunto estéreo, que consiste em duas câmeras 

de vídeo, paralelas, distantes de 10m uma da outra, 

registrando o mesmo evento em posições diferentes. 

Através de retificação, correspondência entre pontos e 

uma série de operações trigonométricas o canal 

tridimensional do relâmpago é reconstruído. Os eventos 

selecionados para este estudo apresentavam canal longo, 

visível, fortemente iluminado e não intermitente. Esses 

eventos foram classificados e posteriormente tratados 

pelo programa de visão estéreo, escrito em Matlab[1], 

de forma a obter a melhor resposta do sistema 3D. Em 

seguida serão apresentados os resultados das 

reconstruções dos canais desses relâmpagos.  

3. Resultados 
Trinta e oito eventos, registrados no período de 2010 

e 2013, foram utilizados para aplicação do sistema de 

reconstrução do canal em 3D. Os eventos selecionados 

foram classificados em relâmpagos: nuvem-solo 

contínuo (NSc), nuvem-solo ramificado (NSr), nuvem-

solo com looping (NSl) e intra-nuvem (IN).  

A reconstrução do canal do relâmpago NS contínuo 

apresentou o canal bem definido, em toda a sua 

extensão, nas três dimensões, e poucos pontos dispersos 

que aqui definimos como ruído. A figura 1a mostra o 

relâmpago NSc registrado e afigura 1b o canal 

reconstruído em 3D. Esses relâmpagos representam 

cerca de 58% do total de eventos analisados. 

    
(a)                                  (b) 

Figura 1 - Canal do relâmpago reconstruído em 3D. 

(a) nuvem-solo contínuo. (b) canal tridimensional. 

     Já os relâmpagos NSr não apresentam o canal bem 

definido devido a sobreposição dos ramos e variação da 

luminosidade da imagem. 

A figura 2a mostra o relâmpago NSr registrado e a 

figura 2b o canal reconstruído em 3D. 

    
                               (a)                                    (b) 

Figura 2 - Canal do relâmpago reconstruído em 3D. 
(a) nuvem-solo ramificado. (b) canal tridimensional. 

O mesmo ocorre na reconstrução do canal dos 

relâmpagos IN, pois estes apresentam grande variação 

de luminosidade nas imagens. A figura 3a mostra o 

relâmpago IN registrado e a figura 3b o canal 

reconstruído em 3D. 

      
                             (a)                                   (b) 

Figura 3 - Canal do relâmpago reconstruído em 3D.  

(a) Intra-nuvem. (b) canal tridimensional. 

A reconstrução do canal dos relâmpagos NSl 

apresentam parte do canal bem definido mas a parte 

helicoidal se confunde a ruído dificultando a análise 

tridimensional. A Figura 3a ilustra o relâmpago NS 

looping e a figura 3b o canal reconstruído em 3D. 

    
                            (a)                                    (b) 

Figura 4 - Canal do relâmpago reconstruído em 3D. 

(a) nuvem-solo com looping. (b) canal tridimensional. 

Estes três últimos tipos de relâmpago exigem muitos 

testes com combinações diferentes de configuração do 

software.  

4. Conclusões 
No período de 2010 e 2013 reconstruiu 38 eventos 

utilizando o programa 3D. O programa vem sendo 

continuamente aprimorado no decorrer do projeto ainda 

em andamento, e novas análises são feitas 

constantemente. 
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