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 توثيق وحفظ التراثلالمسح ثالثى االبعاد 

 

الدقه العاليه لتسجيالت المسح  الماضية أصبحت أنظمة المسح ثالثي األبعاد جزء أساسي متصل بتوثيق التراث الثقافي والحفاظ عليه على المدى الطويل. خالل السنوات األخيرة

 ثالثي األبعاد في المواقع والمكتشفات األثرية تسمح لنا أن نرصد وندرس ونفهم وننشر تاريخنا الثقافى المشترك.

ى دقه ممكنه األرشيف الضخم من البيانات ثالثيه األبعاد يتم حفظها بشكل آمن ، وهناك جزء ال يتجزء من العمل يتمثل فى تسجيل األسطح واالشكال بأعل ومن الضروري أن

حتاج البيانات إلعاده التجسيد كأجسام مادية وأرشفتها بصيغة معلومات في شكل خام وبالتالي يمكن االستمرار فى معالجه البيانات بالتكنولوجيا المتقدمة . وفى بعض الحاالت ت

 وهنا يوجد قدر كبيرمن التحديات .

المعلومات ، إن مستوى األضرار والدمار  التكنولوجيا الرقمية المستخدمة ظاهرياً مترابطة ولكن قدرتها على إعاده تجسيد البيانات كأجسام ثالثية األبعاد يتطلب أنواع جديدة من

دراسة ما هي أهمية الناجم عن،  تزاحم الزوار في المواقع ، والحروب واألعمال العدائية، واإلتجار باآلثار، والكوارث الطبيعيه يدفعنا إلى إعادة تقييم وفي المواقع األثرية 

االصل واالصاله.   ويتم عمل نسخ طبق االصل  عمل نسخ مطابقة للمواقع االثرية ، وهذا النهج يساعد الزوار على فهم التعقيدات التي يكون الهدف منها تفاوض العالقه بين

 من المواقع األثرية من خالل التسجيل ثالثى األبعاد، والتصوير ، ومعالجه البيانات بالتكنولوجيا المتقدمه .

ح وال يستطيع أي نظام أن يفعل كل شيء بمفرده، وهناك طرق مختلفة للمسح ثالثي االبعاد لكل منها مزاياها وعيوبها ويكون التحدى فى تحديد النظام الصحيح والتطبيق الصحي

 وأن الطرق المختلفه في تسجيل البيانات تثبت ذلك . 

والشكل . تتمكن البيانات ثالثية وقت العملية ونظام المثلثات الذي تعمل به األجهزة، والتصوير الفوتوغرافي، ومجموعة مختلفة من التطبيقات لتعريف العالقه بين الصورة 

 ن .على نطاق واسع من تسجيل تضاريس السطح من مسافات كبيرة ويمكنها أيضاً تسجيل بيانات دقيقة فى السطح من مدى قريب ال يمكن رؤيته بالعي األبعاد

اللون طبق االصل ، وكل البيانات  لأحيانا بعض األنظمة يمكنها الحصول على بيانات اللون والمعلومات ثالثية األبعاد، وحاليا ال يوجد حهاز مسح ثالثى األبعاد يمكنه تسجي

و فيما يستخدم كل  Arte Factumسة ثالثيه االبعاد المسجله عباره عن قاعدة قياسات. وفي ما يلى النقاط الرئيسيه لتقنيات وأجهزه المسح ثالثية األبعاد المستخدمة فى مؤس

 جهاز ولماذا.
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 :للمسح ثالثي األبعاد ملخصدليل 

 

 أجهزه مسح ثالثية األبعاد بعيدة ومتوسطة المدى.

 تستخدم أجهزة المسح ثالثية األبعاد بعيدة ومتوسطة المدى لتسجيل محيط الشكل والسطح فى األجسام الكبيرة للحصول على مقاسات دقيقة. 

طويلة ومتوسطة المدى فى الطيران وتحديد المسافات من : لتسجيل تفاصيل األسطح المطلوبه بدقه عالية في عمل النسخ طبق االصل. وتستخدم أجهزة المسح لماذا تستخدم 

من خالل سرعة الضوء، وعادة خالل شعاع الليزر ناحية الهدف ويستطيع الطيارين من خاللها معرفة المسافة بين الطائرة وسطح االرض ومسافة الرحلة في الذهاب والعودة 

 اد بعيدة المدى لتُخرج لنا أدق نتائج من األرصاد الجويه العالمية وتفاصيل السطح.ما تُستخدم هذه األجهزة الى جانب أجهزة أخرى ثالثية األبع

 

 

  

فارو بواسطة المسجلة الكنيسة من وواجهة ماجيوري بولونيا ساحة أظهر  Focus3D X 330 - سان كنيسة 

 بيترونيو
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 مسح ثالثية األبعاد قريبة المدى جهزهأ

 

 سم لتسجيل أشكال او أسطح األجسام بتفاصيل كبيرة وعادة ما ترتبط فيها مسافه التسجيل بدقه النتيجة. 8الى  1ما بين تستخدم هذه األجهزة فى مسافه عمل 

دة رجات الوار: في مسح أسطح الرسومات واللوحات والمنسوجات ، مثل تسجيل شكل وسطح النقوش والتابوت فى مقبرة توت عنخ امون . ويمكن أن تُستخدم المخفيما تستخدم 

 من جهاز المسح ثالثي األبعاد فى الدراسة ويمكن تجسيدها فى نسخ طبق االصل أو كمادة بشكل بارز للمكفوفين .

 وال تستخدم فى تسجيل الهياكل الكبيرة للعرض على الشاشه ألن أجهزة المسح في المدى القريب أبطئ بكثير من أجهزة المسح بعيدة المدى.

 دى نظام إضاءة منظم وتعمل بطريقة حساب المثلثات ، فيتم تسجيل البيانات من خالل كاميرا أو اثنين مع ضوء الليزر األحمر لينتج عن ذلكتستخدم أجهزه المسح قريبة الم

لكاميرات تُسجل البيانات زر. اخريطة دقيقة لسطح المجسم.  كما توجد هناك أجهزة مسح ثالثية األبعاد تعمل بنظام حساب المثلثات تستخدم أنظمة ضوء أخرى بدالً من اللي

 بحسب المسافه من كل نقطة، في أجهزه المسح قريبة المدى إختالفات قد ينتج عنها بعض األخطاء في تسجيل التراث .

وهذا هو السبب الذى جعل  جسمولتوثيق الماضي من الضروري أن تملك القدرة على التوثيق بشكل دقيق وليس الشكل العام فقط ، أيضاً الوصول إلى تفاصيل خفية فى سطح الم

 تستخدم أجهزة مختلفه للمسح ثالثي األبعاد قريبة المدى .  Factumمؤسسة 

                         

  

 . نسخة طبق االصل ثالثية االبعاد من خريطة هيريفورد مابا موندي، سجلت بواسطة الماسح الضوئي ثالثي البعاد لوسيدا١

 الماسح الضوئي سيديو NUB3D. أظهر ثالثي االبعاد لجزء من وجهة كنيسة سان بيترونيو في بولونيا، سجلت بواسطة ٢
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 التصوير

 

 وهنا المقصود بالتصوير هو استخدام التصوير الفوتوغرافي في عمل الخرائط والمسح لمعرفة مقاسات ومسافات المشروع.

الطريقة  المثالية  وصول إليها، ونظام التصوير هذه هيلألماكن الضعيفة واألماكن التى يتعذر ال: فى التسجيل السريع فيما يستخدم 

للحصول على معلومات ثالثية األبعاد فى الحاالت التي ال يمكن فيها إستخدام أجهزة المسح الضوئية، أو عندما يتطلب سرعة 

سام متحركة ( . وهى طريقة مثالية لتسجيل األسطح الشفافة تسجيل عالية )كعمل مسح على أشخاص، او كائنات حية أو اي أج

 مثل المرمر والرخام نظراً إلى طبيعة التقاط الصور واللون والشكل ويمكن إستخراجها كبيانات رقمية.

ل فى نهر الكلب بلبنان . واآلن تم تجهيز ك ةأثري (منحوتة حجرية) هذه التقنية في تسجيل موقع"ستيال" Factum وقد طبقت 

التقنيات والبرامج لمسح وتسجيل تابوت سيتى األول في متحف جون سوين، وقد تم موخراً اإلنتهاء من عمل نظام تسعة كاميرات 

 ثوانى . 4سم خالل  50*50*50بإمكانها تسجيل مجسمات بمقاس 

لعاكسة والمظلمة .ومن الممكن وال يستخدم نظام التصويرهذا في: تسجيل األسطح بدقة عالية لعمل نسخ مطابقة، وكذلك األسطح ا

من خالل تطوير البرامج المستمر تنشأ طرق جديدة لتسجيل وتوثيق التراث بشكل ثالثي األبعاد ويُستخدم التصوير المساحى منذ 

 Arteنشأ التصوير الفوتوغرافي الحديث فى مجاالت عدة مثل رسم الخرائط الطبوغرافية ، والهندسه المعمارية واالثار. وتعمل 

Factum  بتركيز في التصوير المساحي قريب المدى كوسيلة لتسجيل الشكل والملمس في سطح المجسم. وتعتمد التطويرات

 االخيرة على التقدم فى التكنولوجيا المرئية على شاشة الكمبيوتر وبرامج الحركة.

قاط العديد من الصور لسطح المجسم . وينتج يمكن تسجيل البيانات من خالل الكاميرات المتاحة فى االسواق والتي بإمكانها الت

عن التصوير الفوتوغرافي من مسافة قريبة بيانات عالية الدقة. ومن الالزم معالجة البيانات بعد الحصول عليها لعدم ضياع أي 

قع فى الوقت الحالى يسجل أكبر عدد من الموا Factumجزء من العمل. وهناك عملية قد تستغرق وقتأ وهي جدول اعمال 

 المطلوب العمل عليها .

 

              

 

 

  

سجلت بواسطة  -قبل الميالد في نهر الكلب، بلبنان  ٦٩٩ - ٦٨٨من ستيال مكتوبة إلى إسرهادون  ظهر ثالثي االبعادأ. ١

 الفوتوغرامتري و تم معالجتها بواسطة برامج الفوتوغرامتري.

 يوريثين على جودة عالية في فاكتوم أرت. . تفاصيل من الستيال بعد أن نحتت على مادة البولي٢
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 مالحظة : 

ه يشير إلى مستوى التفاصيل فى الملف ثالثي األبعاد. ويتم تقييم الدقة ليس من خالل وصف نظري الدقة، المصطلح الذي يتم استخدامهناك قدر كبير من سوء الفهم فيما يخص 

ن الماسحات عسطح الجسم جيداً ل مطابقةبين البيانات الممسوحة والسطح األصلي، وأجهزة المسح قريبة المدى  المطابقةأو رياضي من أجهزة المسح الضوئي وإنما عن طريق 

البيانات. البدء للمسح الضوئي والبرامج وخوارزميات معالجه العدسات وأجهزه األستشعار ومنطقة الضوئيه بعيده المدى . والمتغيرات الرئيسية التى تؤثر فى دقه المعلومات هي   

 

 

 بين البيانات صحة و دقة في الفرق توضح بولونيا في بيترونيو سان كنيسة واجهة من االبعاد ثالثية االصل طبق لنسخة عينة  

  Focus3D X330 فارو و( المدى قريبة) سيديو NUB3D الحالة هذه في - المدى قريب المسح و المدى بعيد المسح

 (.المدى بعيدة(
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 لوسيدا ثالثي األبعاد الضوئي الماسح
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 الملف التعريفي الخاص بجهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد

 

 ثورة فاكتوم آرت في أجهزة المسح )الليزر( ثالثي األبعاد عالي الدقة.

جهاز المسح ثالثي األبعاد لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد تم تصميمة وتوفير 

التمويل الالزم له من قبل مؤسسة فاكتوم آرت وهو جهاز خاص بها. فكرة تصميم 

الجهاز جاءت من خالل المهندس الفنان مانويل فرانكويلو. وهذا النظام جاء بعد جهد 

من الدراسة واالستقصاء فى التسجيل عالي الدقة لألسطح استمر ألربعة عشر عاماً  

 .والمجسمات والروسومات

 

 

 التكنولوجيا الرقمية فى الحفظ والتوثيق:

 

األسلوب الرقمي فى حفظ أسطح الجداريات والمجسمات هو اسلوب دراسي 

واستقصائي جديد نسبياً، يمكن إستخدامه في دراسة أسطح األجسام إلعادة بنائها في 

أشكال متنوعة بداية من التفكير فيها حتى إنشاء النسخة المطابقة. وتعتمد صحة هذا 

النوع من التسجيالت على نوع البيانات التى يتم جمعها ومراسالتها مع السطح 

م والذي ركز في ١٩٢0االصلي. بداية من أول جهاز تصوير ثالثي األبعاد في عام 

نة األخيرة أتاحت لنا التكنولوجيا تسجيل تسجيل العمل على شكل المجسم، وفي اآلو

 بيانات السطح بدقه عالية.

أيضاً ملمس السطح كان ضرورياً خالل عملية البحث والتقصى في أغراض التوثيق. 

التسجيل الدقيق للجداريات وملمس السطح واللون يؤدي إلى رؤى جديدة ومعرفة عما 

 ا.تبدو عليه األعمال الفنية والطريقة التى تؤدى به

تملك فاكتوم آرت خبرة كبيرة فى توظيف التكنولوجيا الرقمية فى تسجيل المواقع 

التراثية والثقافية والمواقع المختلفة فى جميع أنحاء العالم، من وادي الملوك فى مصر 

 لوسيدا االبعاد ثالثي الضوئي الماسح  ر في باريس.ڤالى متحف اللو
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ونظراً لإلحتياجات المحددة لكل مشروع إضطرت فاكتوم آرت أن تتعامل  

باألنظمة المتاحة فى السوق وتعمل على تحسينها من أجل تحقيق مستويات 

أعلى في الدقة. ولكن بعد سنوات  من الكفاح واستخدام أجهزة ليست 

مصممة لتسجيل األعمال الفنية قرر مانويل فرانكويلو وآدم لوي تصمييم 

بناء جهاز مسح ليزر ثالثي االبعاد لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد و

وهذا العمل من بنات أفكار المهندس مانويل فرانكويلو وتم تجميع أجزاء 

ً بعض األجزاء  ً  لـ فاكتوم آرت وايضا الجهاز بتصنيع بعضها خصيصا

ه كانت متوفرة فى السوق. وبشكل خاص جهاز لوسيدا والبرامج المستخدم

 معه من معالجة ودمج ومزايا كل منها، جميعها صممت في فاكتوم .
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 مزايا جهاز المسح ثالثى االبعاد لوسيدا :

لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد تحت اإلختبار في العديد من المواقع   تم وضع جهاز

للحصول على بيانات عالية الدقة من خالل االتصال المباشر بأسطح ضعيفة لمجسمات ولوحات. 

ونظام لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد مجهز بكاميرتين وشعاع ليزر واحد وهو الذي 

كانت صورة أو ملف ثالثي األبعاد. يقوم الجهاز بتسجيل السطح  يسجل معلومات العمق سواء

عن طريق الشعاع األحمر الدقيق على سطح المجسم، وعندما يتحرك الشعاع على السطح يتم 

درجة  45تسجيل المنطقة التى يمر عليها الشعاع من خالل الكاميرتين المتمركزتين فى زاوية 

( فيديو rawى السطح يتم تسجيلها وتخزينها فى ملف )من شعاع الليزر. هناك بعض التشوهات ف

أبيض وأسود فقط، يمكن تقديمه كصورة أو ملف ثالثى األبعاد. يتحرك الماسح الضوئي موازياً 

 للمجسم في خريطة واضحة من السطح.

 

فى أنظمه التسجيل ثالثية األبعاد األخرى توجد تحديات فيما يتعلق بتسجيل األجسام ذات التباين  

لكبير أو األسطح العاكسة أو الذهب. وفي الحقيقة أن معظم الماسحات ثالثية األبعاد المتاحة ا

تجارياً تنتج بيانات صاخبة عند تسجيل األسطح العاكسة والمظلمة. والعالقة بين الضجيج في 

المعلومات تكون حرجة ألن هناك معلومات قد تختفي. ولكي تكون تكنولوجيا التسجيل ذات 

تطبيقات الثقافية من الضروري أن تكون المراسالت بين السطح وتسجيل السطح أقرب مغزى لل

ما يمكن. ولقد تغلب جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد على مشكلة التباين من خالل 

التفكير المستمر واستخدام االجهزة المبتكرة والخوارزميات في الحد من الضجيج بدون تغيير 

وأثبتت التجارب العملية فى المتاحف الرائدة أن بإمكان جهاز لوسيدا الماسح خصائص السطح، 

نظراً لحجمها وخفتها  الضوئي ثالثي االبعاد تسجيل بيانات عالية الدقة في األسطح المعقدة.

وتصميمها األنيق، تسمح لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد للمستخدم بالعمل في ظروف 

نيات القائمة على الحاسوب. يمكن أن تكون مدعومة بالكهرباء أو البطارية تتعارض عادة مع التق

 التي يمكن إعادة شحنها باستخدام لوحة شمسية بسيطة.
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 نظرة فنية : –طريقة مبتكرة فى تسجيل واستخدام البيانات 

 

جهزة أنه يخزن المعلومات ثالثية األبعاد في شكل فيديو نغمي خام. وهذا يعني أن البيانات من المزايا التى ينفرد بها جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد عن غيره من األ

إلحتياجات المجتمع المحافظ على التراث. المخزنة فى شكل فيديو خام يمكن معالجتها بدقة عالية أو باستخدام تقنيات أكثر تطوراً فى المستقبل، وهذا ابتكار جذرى يعكس فهم عميق 

علومات . ويسجل جهاز لوسيدا المسح األخرى يتم معالجة البيانات المسجلة فى شكل شبكة وسحابة نقطية ثالثية األبعاد. وتعتبر هذه معلومات تجريدية تفقد كثير من المفي أنظمة 

 ( . sir، TIFF3٢bit ، TIFF١٦bitالماسح الضوئي ثالثي االبعاد الفيديو فى نفس الوقت الذى يحفظ فيه الملف بصيغ اخرى )

بـ ) ملئ  sirوبرنامج فوتوشوب(. وبعد أن تتم معالجة الملف  PTGuiأما اإلبتكار الثانى فهو إستخدام البرمجيات الحديثة فى تركيب الصور وهي جزء أساسي من العمل كـ )

تحتوي على معلومات العمق. وهذا  bit 3٢ثم تحول إلى بيانات رمادية  الثقوب وإزالة الضجيج(  يتم إستدعاء الملف ثنائي البعد باستخدام الهندسة اإلسقاطية في تركيب الملف 

 (.lts، jboالملف الذي تمت معالجة ودمجه وعمل الالزم عليه يمكن تصديره إلى برنامج كـ آرت كام )

البيانات المسجلة والدخول عليها دون الحاجة للبرامج ثالثية األبعاد يتم تجسيد البيانات ثالثية األبعاد كـ شكل مادي بطابع السطح األصلى. ويُفضل في هذه الخطوات معالجة 

 المتخصصة ألنها برامج مكلفة جدا وتحتاج إلى تحديثات بشكل دوري.

اء واألشعة السينية واأللوان الحمركما أن الملف محفوظ فى شكل صورة يمكن أن تكون في ملفات الصور األخرى لمحاذاة دقيقة متعددة الطبقات والتي بإمكانها دمج األشعة تحت 

بقات أنها مفيدة جداً للباحثين والمهتمين وأنواع أخرى من المعلومات في تقرير حفظ التراث، وأشكال أخرى من خالل التحليل الدقيق للدراسات الجنائية. وأثبتت الملفات متعددة الط

 العمل الفني. بحفظ التراث ألنها توفر طريقة دقيقة وموضوعية وذات مغزى لرصد حالة

 إستنتاج

  

بعد سنين عديدة من التطوير تمكنت مؤسسة فاكتوم آرت من خالل مانويل فرانكويلو من 

تطوير نظام المسح ثالثي األبعاد سهل الفهم واالستخدام والحمل. ويمكن أن يستخدم جهاز 

ت لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد أي شخص ذو خبرة فى معالجة الصور واساسيا

 البرامج ثالثية االبعاد.

جاءت مرحلة التطوير اخيراً ومؤسسة فاكتوم اآلن مستعدة لنقل هذه التكنولوجيا وهذه 

الخبرات إلى المتاحف والمعاهد واستخدم جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد 

بالفعل فى تسجيل األعمال الفنية في متحف ديل برادو، ومتحف لندن القومي، ومتحف 

الفاتيكان والعديد من المواقع االخرى. إن جودة هذه االنظمة اثبتت أنها ذات قدرات عالية 

ويجرى اآلن تجهيز أجهزة مسح جديدة يتم تجميعها فى ورش عمل فاكتوم آرت. وستكون 

 .   ٢0١4جاهزة فى 
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 المواصفات الفنية

 

  صمام الليزر الثنائي

٦5075AT٢- ADLالليزرالشركة المصنعة والموديل: مكونات   

. ينتج طاقة ضوء مستقرة، صغير الحجم، مصدر شعاع الليزر عالي السطوع .صمام الليزر الثنائيالنوع : تشغيل تلقائى يتحكم في   

نانومتر  ٦50الطول الموجى :   

ميجاوات 4الطاقة :   

 

 الكاميرات 

  ١٢٢١LE-M-LG- UIشركة تطوير أنظمة التصوير IDSالشركة المصنعة والموديل : 

 نوع الكاميرات : أبيض واسود 

بواسطة ابتينا للتصوير. Mono CMOSاالستشعار :   

  /٢f.4 ١.١7 = DSL Sunex-300EFLالعدسة : 

ميجابايت / ثانية لكل كاميرا  ٢5سرعة نقل البيانات: بحد اقصى   

  USB ٢.0واجهه : 

بيكسل 4٨0*75٢الدقة :   
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MICROCONTROLLER ميكروكنترولر  

Chip: 8-bit Atmel AVR Atmega 328  

Clock speed: 16MHz  

Operating Voltage: 5V  

 

 الحركة العمودية

محركات توليد القضبان الخطية . 0٦RGSالشركة المصنعة والموديل : شركة هايدون كيرك   

 

 مزايا المسح 

ملم ٢5عمق الحقل :   

ملم 500اقصى عمق المسح :   

ملم  ٩0الى  ٦5المسافة من الهدف : من   

متر مرتبطة بهيكل الجهاز وسعة التخزين  ٢اقصى مساحة مسح :   

.0.٢5caمتر/ساعة :  ٢سرعة المسح :   

 

 مزايا البيانات 

. raw، ملف ثنائى البعد ، فيديو خام 3TIFF Depthmap D،  RISصيغة الملفات : سحابة نقطية ثالثية االبعاد   

سم مربع  ١نقطة لكل  ١0000نقطة الدقة :   
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 الميجابايتس فى متر مربع : 

: RIS (420 MB), 3D depthmap 32bit-TIFF (420 MB), 2D render 8bit-TIFF (88 MB), AVI (272 GB)  

 

 مزيا البرنامج 

   Xp Windows 3٢bitsمتطلبات نظام التشغيل : 

   USBمتطلبات الكمبيوتر  : ثالثة منافذ 

 

 الميزة الميكانيكية  

اسي بواسطة بوش ريكسورث. إطار الشركة المصنعة والموديل : إطار هيكلى قي  

متر السكة الحديدية االفقية ١.45متر،  ١كجم شامل العمود الرأسى بطول  53وزن النظام بالكامل :   

 الخامات : فى الغالب الومنيوم مطلي باالسود.

  

 المتطلبات 

 المسافة المطلوبة لتسجيل : إضاءة منخفضة  وتجنب الضوء المباشر واالهتزازات.

  

CREDITS  

 مانويل فرانكيلو : صاحب الفكرة والتصميم والميكانيكا والمرئيات والبرمجيات. 

تم تصنيعها واختبارها في فاكتوم آرت بواسطة كارلوس بيود، وجورج كانو، و دوايت بيري، وكارلوس النسو، ونيكوالس ديز، وابن مانويل 

فرانكويلو. ليت إشراف مانوفرانكويلو، وغندالينا دامون، وانيرك ستبان، وعلياء إسماعيل  تح  
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   صنع و تطوير لوسيدا

 سح ثالثي األبعاد من أجل الحفظ والتوثيقاالم

 

، وهو جهاز خاص بها. كانت فكرة الجهاز والتصميم للمهندس الفنان Factum ءه وتصميمه وتمويله من قبل مؤسسةهو جهاز المسح ثالثي األبعاد الذي تم بنا لوسيدا  

 نتاج أربعة عشر عاماً من البحث الجاد في مجال تسجيل األسطح والرسومات بدقة عالية. لوسيدا  مانويل فرانكويلو، ليصبح بعد ذلك جهاز 

دراسة ورصد سطح جسم ما أو إعادة تجسيده بأشكال متنوعة، بدءاً من التوقعات إلى إنشاء ورقمنة سطح ريليف عمل فني يعتبر مجال بحثي جديد نسبيا، يمكن استخدامه في 

 النسخات الدقيقة. وتعتمد صالحية هذا النوع من التسجيل على نوعية البيانات التي يتم جمعها ومراسالتها مع السطح األصلي.
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م، حيث كان تركيز جهاز المسح 1920واولى محاوالت المسح ثالثي األبعاد كانت سنة 

ثالثي األبعاد في وقتها على تسجيل محيط الشكل او الهيكل الخارجي دون التفاصيل الدقيقة 

للسطح، لكن في اآلونة األخيرة استطاعت التكنولوجيا أن توفر أجهزة مسح بإمكانها تسجيل 

وثيق والحفظ. األسطح بدقة عالية، كما أن ملمس السطح ضروري جدا في أعمال الت

والتسجيل الدقيق للريليف  مع الملمس  ألي عمل فني مع تركيب األلوان وتسجيالت متعددة 

األطياف عادة ما يقودنا نحو رؤى جديدة من المعرفة عن تاريخ األعمال ولماذا رأوها 

وسطح الكائن جوهر شخصيته. وأن فهم ملمس الكائن يكشف عن معلومات كبيرة   هكذا.

وكم  يتراوح عمره، والظروف التي مر بها، والحوادث التي وقعت له، وكيف  تخص الكائن

تم اإلهتمام به. وتسجيل التفاصيل الخفية يسمح لنا بإكتشاف السير الذاتية المعقدة لهذه 

  الكائنات.
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فية والمواقع وتملك فاكتوم آرت خبرة كبيرة فى توظيف التكنولوجيا الرقمية فى تسجيل المواقع التراثية والثقا

ر في باريس ونظراً لإلحتياجات ڤالمختلفة فى جميع أنحاء العالم، من وادي الملوك فى مصر الى متحف اللو

المحددة لكل مشروع إضطرت فاكتوم آرت أن تتعامل باألنظمة المتاحة فى السوق وتعمل على تحسينها من أجل 

فاح واستخدام أجهزة ليست مصممة خصصياً لتسجيل تحقيق مستويات أعلى من الدقة. ولكن بعد سنوات  من الك

األعمال الفنية قرر مانويل فرانكويلو وآدم لوي تصمييم وبناء جهاز مسح ثالثي األبعاد  لوسيدا  وهذا العمل من 

بنات أفكار المهندس مانويل فرانكويلو وتم تجميع أجزاء الجهاز بتصنيع بعضها خصيصاً  لـ فاكتوم آرت وايضاً 

جزاء األخرى كانت متوفرة فى السوق. وبشكل خاص جهاز لوسيدا والبرامج المستخدمه معه من بعض األ

  معالجة ودمج ومزايا كل منها، جميعها صممت في فاكتوم.



22 

 

لوسيدا  تحت اإلختبار في العديد من المواقع للحصول على بيانات عالية    تم وضع جهاز

الدقة من خالل االتصال المباشر بأسطح ضعيفة لمجسمات ولوحات. ونظام  لوسيدا  مجهز 

بكاميرتين وشعاع ليزر واحد وهو الذي يسجل معلومات العمق سواء كانت صورة أو ملف 

السطح عن طريق الشعاع األحمر الدقيق على سطح ثالثي األبعاد. يقوم الجهاز بتسجيل 

المجسم، وعندما يتحرك الشعاع على السطح يتم تسجيل المنطقة التى يمر عليها الشعاع من 

درجة من شعاع الليزر. هناك بعض التشوهات  45خالل الكاميرتين المتمركزتين فى زاوية 

وأسود فقط، يمكن تقديمه  فيديو أبيض (rawفى السطح يتم تسجيلها وتخزينها فى ملف )

كصورة أو ملف ثالثى األبعاد. يتحرك الماسح الضوئي موازياً للمجسم في خريطة واضحة 

 من السطح.

وتم عمل مسح للوحة القياسية الموجودة في الصورة على اليسار والتي صممت بواسطة 

ا لتشمل كل فاكتوم لتكون نموذج إختبار لجهاز المسح. وهذه اللوحة القياسية تم تصميمه

التحديات خاصة التي لم تستطيع الماساحات التجارية من التغلب عليها. والكائن عبارة عن 

لوحة بيضاء عن مصر القديمة في الجزء األيسر، وفي وسط الريليف المسطح العديد من 

وعالمات عديدة تظهر فى دوائر من االسود الى االبيض النقي وفى الجزء االيمن     الشقوق

فيه سطح الرليف برسوم ضحله. هناك تحديات مختلفة تقابلنا أثناء عملية مسح اللوحة يظهر 

 القياسية مثل تباين أعماق سطح اللوحة من عمق الريليف إلى الجزء الضحل في الريليف 
ومجموعة من االلوان الموجودة األبيض واألسود تسجيل مناطق تباين اللون، وال سيما تلك 

 ومعظم النظم التجارية غير قادرة على إلتقاطها بدقة أو خالل جلسة التي تكون معتمه جداً 

 مسح واحدة.

  

ومن المزايا التى تجعل جهاز لوسيدا فريد من نوعه هو تخزينه للمعلومات ثالثية األبعاد 

في شكل فيديو نغمي خام وتخزين البيانات فى شكل فيديو نغمى خام يعني انه سيكون من 

البيانات بدقة عالية أو باستخدام تقنيات أكثر تقدماً في المستقبل .    وهذا السهل إعادة معالجة 

إبتكار جزري يعكس فهماً عميقاً عن مجتمع الحفظ والتوثيق. وأنظمة المسح األخرى تعالج 

البيانات ثالثية األبعاد المسجلة ذات صيغة شبكة سحابة منقطة كما تم تسجيلها. وهذا تجريد 

الى فقدان دائم للمعلومات .  لوسيدا  يخزن البيانات فى صيغة فيديو ال رجعة فية يؤدى 

 نغمي خام وفي نفس الوقت يولد سلسلة من الملفات 

: AVI (Video), RIS (3D), TIFF 32 bit and 16 bit (greyscale depthmap) 

and TIFF 8 bit(shaded rendering). 
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لقوية فى تركيب الصور أما اإلبتكار الثاني هو استخدام البرمجيات ا

 oshoptPhoكجزء متكامل ال يتجزأ من العملية وهو برنامج 

وملىء الثقوب فيه وازالة  risبعد معالجة ملف  PTGuiوبرنامج 

بعد تصحيحة باستخدام  Shadedالضجيج يتم تقديم ملف 

Homoghraphy  الهندسة االسقاطية ( ، ثم تحول لبيانات (bit-

greyscal 32  التي تحتوي على معلومات العمق وهذا الملف الذي

تمت معالجته ودمجه ومحاذاته يمكن تصديره إلى برنامج مثل 

Artcam (stl  أوobj ويستخدم إلعادة صياغة البيانات ثالثية  )

االبعاد في شكل مادي من السطح األصلي، ويفضل فى هذه الخطوات 

ن استخدام البرامج ثالثية معالجة البيانات المسجلة والوصول إليها دو

األبعاد المتخصصة ألنها عادة مكلفة وتحتاج الى تحديثات بشكل 

 دورى.

وبما ان الملف هو ملف صورة فأنه من الممكن دمجه مع ملفات الصور 

األخرى لعمل المحاذاة بدقة متعددة الطبقات والمتصفحات والتي 

لون وأنواع أخرى بإمكانها دمج األشعة الحمراء واألشعة السينية وال

من المعلومات في تقارير المحافظين، والصور التاريخية وأشكال 

مختلفة من التحليل الدقيق والتقصى . اثبتت الملفات متعددة الطبقات 

أنها تساعد الباحثين والمحافظين جداً ألنها توفر طريقة دقيقة 

 وموضوعية وذات مغزى لرصد حالة العمل الفنى . 
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 المسح ثالثى االبعاد لوسيدا  جهازمكونات 

 يحى لجميع اجزاء ومكونات الجهازرسم توض
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Component الرقم العدد المكونات 
Calibration arm ١ ١ ذراع المعايرة 

Calibration stand ٢ ١ قعدة المعايرة 

Calibration dowel pin 3 ١ دبوس أداة المعايرة 

Calibration threaded handle  4 ١ المعايرةمقبض 

Scanner head 5 ١ رأس الماسحة الضوئية 

Shim plate ٦ ١ شرائح معدنية رقيقة 

Horizontal linear guide 7 ١ دليل الحركة األفقية 

Horizontal channel ٨ ١ قناة أفقية 

Carriage connection plate ٩ ٢ لوحة وصل الناقل 

Vertical linear guide  ١0 ٢ العموديةدليل الحركة 

Backing frame ١١ ١ إطار الدعم 

Stand-off - ١٢ ٨ 

Carriage ١3 4 ناقل 

Carriage plate ١4 ٢ لوحة الناقل 

Brake connecting profile ١5 ١ لوحة ربط الفرامل 

Brake connecting plate ١٦ ١ لوحة ربط الفرامل 

Brake handle ١7 ١ مقبض الفرامل 

Tower profile 1000 mm + Profiles + Guide rods  ١٨ ١ مليمتر + لمحات + دليل مسار ١000عمود 

Tower cap ١٩ ١ غطاء العمود 

Square ٢0 ١ زوية 

Square cap ٢١ ١ غطاء مربع 

Tower plate ٢٢ ١ لوحة العمود 

Beam ٢3 ٢ عارضة 

Threaded plastic piece ٢4 ١ قطعة من البالستيك ذات لولب 

Lead screw ٢5 ١ أسطوانة معدنية لولبية 

Bearing ٢٦ ٢ محدد استدارة 

Bearing mount ٢7 ٢ حامل محدد االستدارة 
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Component الرقم العدد المكونات 
Hand wheel ٢٨ ١ مقبض أستيدرة 

Carriage ٢٩ 4 ناقل 

Guide 30 ٢ دليل 

Digital caliper 3١ ١ مقياس الرقمية 

Digital caliper connecting plate 3٢ ١ لوحة ربط المقياس الرقمية 

Base plate 33 ١ لوحة القاعدة 

Carriage 34 4 ناقل 

Guide 1750 mm  35 ٢ مليمتر ١750دليل 

Profile 1750 mm  3٦ 4 مليمتر ١750لوحة 

Profile 270  37 4 مليمتر ٢70لوحة 

End Plate 3٨ 4 لوحة األطراف 

Adjustable foot 3٩ 4 قابل للتعديل قدم 

Foot cap 40 4 غطاء القدم 
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 لوسيدا ثالثي األبعاد الفصل االول: تجميع الماسح الضوئي
 تركيب الهيكل الرئيسى

 جهاز المسح ثالثى االبعاد لوسيداالتوصيالت واإلعدادت 
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 تركيب الهيكل الرئيسى

القضبان وأرجل دعم الطول.دليل خطوات تركيب الهيكل الرئيسي للجهاز على   

  

   الخطوة االولى : اعداد األرجل لتركيبها في القضبان التي يتحرك فيها الجهار.

 

يجب التأكد من أن المثلثات المقوسة الصغيرة 

السوداء متطابقة مع األرجل األلومنيوم ، ويجب 

التأكد من أن حواف المثلثات متساوية  وهذا مهم 

فى إعداد األرجل بشكل صحيح ألنها ستحمل 

 الهيكل بأكملة . 

نستخدم المسامير الفضية مقوسة الرأس في ربط 

موضح فى المثلثات مع االرجل، الجزء ال

الصورة من المسمار يتم تركيبة داخل أخدود 

خاص به أو مجرى معين داخل القضبان ويتم 

 ربطة ويكون محكم جدأ.  

 

   

 

 

  

المسمار المستخدم 
في تركيب 

المثلثات، ورأس 
المسمار يكون 
 داخل القضبان
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 الخطوة الثانية : تركيب األرجل فى القضبان و تثبيت قواعد األرجل. 

وضع األرجل بشكل عمودي على القضبان ووضع األطراف المخصص 

لها مكان داخل القضيب  وربط المسامير والتأكد من أن األربعة أرجل 

متساوية من مركز الهيكل، وربط المسامير بنفس الطريقه التى استخدمناها 

فى ربط المثلثات المقوسة السوداء، يتم دفع المسمار من حافة القضيب 

ل وهذه الطريقة تسهل في عملية التثبيت أو اإلزالة، وبعد تركيب للداخ

األرجل يتم التثبيت جيداً، ويتم تركيب قواعد االرجل ببساطة من خالل 

 ربط القاعدة فى األرجل.
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 الخطوة الثالثة : تركيب اللوحة الكبيرة الحاملة للهيكل على القضبان.

وكل قضيب منهما يحتوى على تتكون قاعدة الهيكل من قضيبين متصلين 

عجلتين . والهدف هو تثبيت اللوحة على األربع عجالت لتسهيل حركة 

 اللوحة ويتم تثبيتها بالمسامير داخل الثقوب الموجودة فى القاعدة.

يتم ضبط االربعة عجالت في اللوحة وتثبيتها بالمسامير ) الذى يتخذ شكل 

قوب لتثبيت المسامير مم وكل عجلة بها أربعة ث١٦م * 4المخروط مقاس 

فيها ويتم وضع المسامير اوالً وضبط ومحاذاة العجالت ومن ثم تثبيتها 

 بمفتاح االلنكيه(. 
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 الخطوة الرابعة : تثبيت قاعدة العامود حامل كتلة الجهاز.

اوالً ضع العمود على طاولة بشكل أفقى او على اي جسم مستوي. يوجد بالقاعدة 

ثقب ولتثبيت العمود نستخدم أربعة ثقوب فقط، وهذه الثقوب الموجوده على ١٢

القاعدة تسمح لنا بتثبيت العامود فى يسار أو وسط أو في يمين القاعدة، والوضع 

واألمثل أن يكون العامود فى مقدمة القاعدة ناحية  الذي يُستخدم أغلب األحيان

الجسم الذي سيتم العمل عليه، ويجب التأكد من ربط المسامير في القاعدة والعمود 

ومحاذاة العمود على القاعدة، ومن الضروري التأكد من أن العمود مثبت في 

حتى  بدون اي ميول وأن جميع المسامير مثبتة بقوة %١00القاعدة بشكل عمودي 

ً للجدار لتسجيل البيانات بدقة، وأي ميول فى العمود سينتج  يكون الهيكل موازيا

 عنه بيانات مقطعة من زاويه واحدة.
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 الخطوة الخامسة : تثبيت مثلث تأمين العمود فى القاعدة.

اً، والسبب الرئيسى إلستخدام هذا المثلث هو تثبيت العمود المثلث االلومنيوم المقوس يشبه المثلث الذي استخدمناه في تثبيت أرجل القاعدة لكنه أكبر حجم

ى الخطوة في القاعدة بشكل أقوى،  ويوجد فرق في تركيب الملث هذا عن السابق، وهو استخدام نوعين من المسامير، النوع األول هو الذي استخدمناه ف

ألخدود الخاص به تم تثبيته، أما بالنسبه للنوع الثاني من المسامير المستخدمة األولى ويتم تثبيت المثلث من خالله فى العمود بادخال رأس المسمار في ا

 على القاعدة فهي المسامير مخروطية الشكل ويتم تثبيتها بالقاعدة وبعد ذلك يوضع غطاء المثلث.
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 Zالخطوة السادسة : تثبيت القاعدتين الفضيتين لحركة المحور  

لكبير يتم يتم تركيبهما أسفل قاعدة العمود حامل اطار الدعم، ويوجد في كل واحدة ثقب كبير وفي كل واحدة ثالثة ثقوب صغيرة للمسامير، فى الثقب ا

ن قاعدتين مم مخروطية الشكل واآل١٦*3وضع ظرف من البالستك، ويجب التأكد من توازي المسامير الثالثة فى الثقوب، والمسامير المستخدمة مقاس م

جاهزتين للتركيب على قاعدة العمود، يتم تركيب القاعدتين في قاعدة العمود بالمسامير مخروطيه الشكل ومن الضروري جداً مسح  Zحركة المحور 

تنظيفا جيداً قبل  األسطح من التراب والتأكد من عدم وجود أي غبار. عند تجميع الهيكل ألول مرة قد يوجد فى بعض أجزاء الجهاز طبقة من الزيت يجب

 التركيب، ثم نركيب قاعدة المحور الخلفية في قاعدة العمود والتأكد من انها ثابتة.
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الخطوة السابعة : تركيب العمود حامل إطار الدعم في قاعدة الهيكل 

 الرئيسية. 

يجب أن نالحظ أن قاعدة العمود على قاعدة الهيكل بها أربعة عجالت، مساحة 

متساوية بحيث يتم تركيبها فى الجوانب األربعة من قاعدتي المحور العجالت 

ً ووضعه على القاعدة بعناية، ومن ثم  ومن الضروري رفع الهيكل عموديا

 محاذاة الثقوب مع العجالت على قاعدتي المحور.
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  Zسم(  فى المحور 50الخطوة الثامنة : تركيب عمود الحركة )مسمار بطول اكثر من 

 فى هذه المرحلة نحن على وشك اإلنتهاء من تركيب االجزاء المتحركة في الجهاز. 

، يتم تمرير عمود الحركة المعدني داخل  Zنبدأ بإضافة أداة الحركة في المحور 

الثقوب الموجودة فى قاعدتي المحور، سبق وأن وضعنا داخلهما ظرفين البالستك 

ً رولمان بلي وثبت بالمسامير  . بعد التثبيت حرك مقبض الحركة ويوضع أيضا

اليدوي إلختبار حساسية الحركة ويجب أن تكون الحركة دقيقة بالملليميتر  وإذا لم 

 تكن الحركه دقيقة تأكد من تثبيت المسامير. 
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 الخطوة التاسعة : تركيب اداة الفرملة في إطار الدعم.

بالعمود األفقي حامل الكتلة، يتم تحريك اإلطار يدوياً يتم تركيب إطار الدعم وهو الكتلة التي يتم الحاقها 

وللتثبيت يجب إستخدام الفرامل، وهنا نستخدم نظام فرملة بسيط من خالل مقبض يدوي من األلومنيوم 

لتحريك وتثبيت اإلطار. يتكون نظام الفرملة من مقبض وجزء وزاوية ألومنيوم وشريط مسطح به ثقوب 

اد مكان الشريط المسطح وتثبيته  فوق العجالت في إطار الدعم ثم نضع ومجموعة مسامير، نبدأ بإعد

الجزء األلومنيوم على الزاوية والتعامل معها كما هو موضح في الصورة، ثم نضع المسامير فى شريط 

الدعم ونثبت العجالت في إطار الدعم ونحرك العجالت للتأكد أنها فى مستوى واحد بحيث يمكن تحريك 

 سهولة.إطار الدعم ب
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 الخطوة العاشرة : تركيب إطار الدعم.

الخطوة األخيرة في تركيب هيكل الجهاز هي تركيب إطار الدعم في عمود 

الهيكل، وبرغم سهولة هذه الخطوة إال أنها قد تكون معقدة بعض الشيء في حال 

كانت المسافة بين العجالت غير متساوية سواء ضيقة أو واسعة عن قضبان 

اج اإلطار فيها، العمود، فإذا كانت المسافة بين العجالت ضيقة لن تستطيع إدر

وفي هذه الحالة نحتاج لتوسيع العجالت وضبطها. أما اذا كانت المسافة بين 

العجالت واسعة فيكن ادراج إطار الدعم وتعديل المسافة بين العجالت. حرك 

اإلطار على المجرى في العمود وتأكد أن العجالت تدور واداة الفرملة تعمل 

ستخدم مفتاح األلنكيه لضبط المسافة واذا بشكل جيد، اذا كانت العجالت واسعة ا

 كانت ضيقة خفف الضغط من على المسامير بالمفتاح.  
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 ملخص بالصور:

 

 

 

 الخطوة الثالثة الخطوة الثانية الخطوة األولى
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 الخطوة التاسعة الخطوة الثامنة الخطوة السابعة
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 التوصيالت واإلعدادت جهاز المسح ثالثى االبعاد لوسيدا:

 .إستخدام جهاز لوسيدا خطوة بخطوة دليل

قم بتوصيل األسالك الخارجة من وحدة التحكم أسفل الجهاز  -1

متشابهة يمكن تركيبها في أي العموديين. أطراف الوصالت   بالمحركين

 محرك.

 قم بتوصيل السلك القادم من لوحة التحكم الخاص بالمحرك االفقي . -2

 إلى الكاميرا االولى ) الحظ اتجاة الكاميرا (. USP قم بتوصيل كابل -3

 بالكاميرا الثانية. USP قم بتوصيل كابل -4

 مسح.قم بتوصيل كابل الشريط المسطح في أعلى كتلة جهازال -5

 التيار الكهربائي دون توصيله بوحدة التحكم. Adaptor قم بتوصيل -٦

 تأكد من أن مشترك الكهرباء مطفئ. -٧

التيار الكهربائي بوحدة التحكم، وعند وصول  Adaptor قم بتوصيل  -8

التيار سيظهر ضوء أخضر في مخارج كوابل المحركات، وضوء آخر يظهر 

 فى لوحة أردينو.
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بالكاميرات فى إطار الدعم بعد تطويل  USP كابالت قم بتوصيل -9

ليعمل الجهاز بسالسة ويتفادى أى مشكلة لم  USP الكابالت بوصالت

 تكن في الحسبان.

 قم بتوصيل الشريط المسطح فى وحدة التحكم. -10

 بلوحة اردينو. USP قم بتوصيل كابل -11

   . USP 2 بالمخرجقم بتوصيل كابل الكاميرا االولى بالكمبيوتر  -12

ويجب أال تكون  USP 3 قم بتوصيل كابل الكاميرا الثانية بمخرج -13

 في مصدر التيار في الكمبيوتر.  الكاميرات مشتركة

 . USP 3 قم بتوصيل كابل لوحة اردينو بمخرج -14

 .USP قم بتوصيل الماوس بالمخرج -15

 ء االخضر.قم بتشغيل التيار الكهربائي، ستضئ األجزاء بالضو -1٦
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 توضيح طريقة عمل جهاز لوسيدا:

 حقائق وبيانات
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 الفصل الثاني: تشغيل  الماسح الضوئي ثالثي األبعاد لوسيدا

 تطبيق المسح الضوئي

 استكشاف األخطاء وإصالحها
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 المسح ثالثي األبعاد تطبيق

 واجهة المستخدم وخطوات التشغيل: 

 

 القائمة الرئيسية: 

تم تصميم تطبيق واجهة مستخدم جرافيكية خاصة 

لتوجيهه خطوة  لوسيدا  بجهاز المسح ثالثي األبعاد 

   بخطوة في إجراء عملية المسح.

لعمل جلسة مسح جديدة بالوضع اإلفتراضي لجميع 

 :االعدادت ومراقبة المسح والتحكم فى الحركة. 

 New session 

لضبط إعدادات التحكم فى الحركة وتدفق  

 :Settingsالفيديو.

 :Calibrationمعالج معايرة النظام .  

: أزرار التحكم وخيارات المستوى األول وتتضمن 1قائمة  -1

 .جلسة جديدة، إعدادت، معايرة وخروجاألوامر : 

: ازرار التحكم، خيارات المستوى الثانى تظهر 2قائمة  -2

مجموعة األوامر فقط عند تحديد أي من األوامر في القائمة 

 .األولى

3- Main Window:  تعرض البيانات ثالثية األبعاد فى شكل

 .صورة على الشاشة

4- Window Streaming :  التي يتم تعرض المعلومات

 .إلتقاطها من خالل الكاميرات

5- Window Navigation: تظهر تقدم حركة المسح.  
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 :Calbrationكيفية تركيب أداة المعايرة 

 

يتم تركيب أداة المعايرة بالتوازى مع قائمي المحركين العموديين والتأكد  -1

   .من أن الجانبين المسطحين في اتصال

أداة المعايرة فى إطار الدعم من خالل الفتحة ادخل المقبض وقم بربط  -2

 .الخاصة به

 .حرك كتلة المسح ألعلى حتى يصل إلى طرف أداة المعايرة -3

هام جداً : بمجرد أن يتم تركيب أداة المعايرة يجب أال يتم تحريك أداة  -4

 .المعايرة لألعلى أو لألسفل بإعتبارها واحدة من االجزاء المثبتة

سح يمين ويسار حتى يصل شعاع الليزر في منتصف أداة حرك كتلة الم -5

 .المعايرة

اضبط شعاع الليزر حتى يكون خط رفيع مع ابقاء أداة المعايرة ثابتة  -٦

 .لبدء عملية المعايرة

بمجرد االنتهاء من عملية المعايرة نقوم بفك أداة المعايرة من إطار  -٧

 .الدعم
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   .الرشادات على الشاشةوتابع ا Calbration افتح قائمة  -1

 .لتحريك الكاميرتين في درجة واحدة epuls اضغط على -2

تأكد من أن الكاميرا األولى والكاميرا الثانية في إمكانهم  رؤية  -3

 .شعاع الليزر بشكل واضح ودقيق في اأداة المعايرة

اذا لزم األمر نضغط على تراجع ونفتح قائمة اإلعدادات لضبط  -4

 . (6-4) ليزر الى المستوى المتوسطقوة شعاع ال

 واضغط على Calbration اضغط على تراجع وافتح قائمة -5

pulse. 

األجزاء األربعة الظاهرة على الشاشة الرئيسية هي الزوايا  -٦

األربعة لملف المعايرة ، تمثل النقاط الحمراء العرض من الكاميرا 

 .األولى

 .لتكون متطابقةحدد على الشاشة األربعة زوايا  -٧

واآلن كرر العملية، تظهر النقاط الخضراء والتى تمثل الكاميرا  -8

 .الثانية

 .حدد على الشاشة الزوايا االربع لتكون متطابقة -9
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ستكون المحاذاة النهائية من خالل التحريك اليدوي بتداخل  -10

الضوء األخضر للكاميرا الثانية مع الضوء األحمر للكاميرا 

 . في األربعة زوايا بشكل متطابق األولى

اضغط على واحدة من األربعة زوايا في النافذة الرئيسية  -11

وإستخدم األسهم لوضع النقاط الخضراء على وجه التحديد 

 .على النقاط الحمراء

 كرر هذه العملية فى كل زاوية بحسب الحاجة -12
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 بعناية ويجب ان يكون تداخل الزوايا الحمراء والزوايا الخضراء دقيق قدر اإلمكان .  يجب أن تتم خطوة المحاذاة النهائية -13

 .Done بعد االنتهاء من ضبط كل الزوايا نقوم بالضغط على -14
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 ( تفيد بأن عملية المعايرة تمت بنجاح .done successfully Calibrationستظهر رسالة ) -15

 المعايرة الجديدة. لحفظ مصفوفة Accept اضغط على -1٦

 سيعود برنامج المسح إلى القائمة الرئيسية . -1٧

 فى مجلد البيانات. XML يتم حفظ مصفوفة المعايرة فى ملف بصيغة -18
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 الذهاب إلى االعدادات : 

 

اإلفتراضي الموضح فى الصورة أدناة، ويظهر في نافذة الفيديو ( يمكنك تعديل بعض المتغيرات قبل بدء عملية المسح ، وتبقى اإلعدادات بالشكل Settingsمن قائمة )

 دانى .التسجيل المباشر من كل كاميرا ومن اأجل التأكد من أن المتغيرات مثل شعاع الليزر ...الخ. الخطوط الحمراء تساعد فى تحديد العمق المي

 إعدادات النظام : إليقاف أو تشغيل العملية في البرنامج .  

 إعدادات الكاميرا: لضبط متغيرات تسجيل الفيديو. 

 الحركة : للتحكم في حركة كتلة جهاز المسح.

 بالضغط على حفظ أو تراجع يمكنك الذهاب إلى القائمة الرئيسية.
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 إعدادات النظام : 

Auto height   Options: Off/On (default) 

Auto factory roofing  Options: Off/On (default) 

Append stripe   Options: Off/On (default) 

Record to video file  Options: Off/On (default) 

Laser intensity   Range: 1 to 10.   

 

 

 

 ما هو مستوى شعاع الليزر الصحيح؟ 

ً لخصائص سطح المجسم الذي سيتم المسح عليه  يجب ضبط مستوى شعاع الليزر وفقا

   الضوء.وقدرته على إحتواء 

تقليل كثافة الليزر يجعل شعاع الليزر رقيق وهذا قد يؤدى إلى فقدان بعض البيانات وعلى 

العكس من ذلك إرتفاع كثافة الليزر يجعل شعاع الليزر سميك وواضح  ويظهر كثير من 

الضجيج والبقع التي تقلل من جودة المسح ولذلك فإن مستوى كثافة الليزر الصحيح لجسم 

  معين هو الحد األدنى في فقد البيانات والممكن لتسجيل جميع البيانات .أو سطح 
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(  030) االفتراضى  000الى  1لضبط تقسيم الصورة في تدرج الرمادي . من   ضبط الكاميرا :

Threshold 

Exposure  (  180) الفتراضى  000الى  1: لضبط كمية الضوء التي تصل إلى مستشعر الكاميرا . من

. 

HDR :  يلتق ط إطارين بمستويات عرض مختلفة ويجمعهم معاً لينتج صورة تمثل نطاق متناغم وواسع

 .الخيارات : إيقاف / تشغيل 

Movement :  

X- / X+ / Y- / Y+: 

 لتحريك كتلة جهاز المسح فى االربع جهات من خريطة المسح 

 Origin Setراضي .: لتعيين حالة جديدة لعملية المسح بالوضع االفت 

   origin to Go.لتحريك كتلة الماسح لمنطقة البداية : 

 target to Go.لتحريك كتلة جهاز المسح رأسياً وافقياً في الجزء المحدد على الشاشة : 

 وظيفة كتلة جهاز المسح يتم عرضها فى نافذة حركة العملية .

( فاذا قمنا بعملية جديدة ولم نقوم باغالق البرنامج سيضيع الموقف اذا كان 0.0هام جدأ : برنامج المسح يتذكر الموقف ) 

كابل اردينو غير متصل ولذلك يجب ان ال يتم فصل كابل اردينو اذا كنت تنوى القيام بعمليات مسح متتالية ويجب الحفاظ 

   0.0على كتلة جهاز المسح فى موقف 
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  التخطيط لعملية مسح جديدة :

 

اضبط جهاز المسح على مسافة صحيحة من المجسم، وهنا يكون شعاع الليزر مرئي في نافذة المعاينة. -1  

مم من عمق المجسم .25اذا اختفى شعاع الليزر هذا يعنى أن نطاق التسجيل خارج  -2  

 هام جداً  : قبل بدء عملية جديدة يجب ضبط  المسافة بين سطح المجسم والجهاز من خالل نافذة المعاينة والتأكد من أن شعاع الليزر داخل عمق الكاميرا .

 حتى الوصول للمسافة الصحيحة. Z تأكد من أن كتلة المسح موازية للمجسم ويمكن من خالل عجلة اليد تحريك جهاز المسح إلى األمام أو الخلف في المحور -3

 

  

الصحيح من المجسم الذى سيتم تسجيله. اضبط مسافة الليزر فى المستوى -4  

يمكن أيضاً ضبط إعدادات الكاميرا للحصول على نتائج مختلفة. -5  

(default values are Threshold: 30, Exposure: 180) 

 

 

 قريب جدا 

 

No. Quantity Component 

33 1 Base plate 

34 4 Carriage 

35 2 Guide 1750 mm 

36 4 Profile 1750 mm 

37 4 Profile 270 

38 4 End Plate 

39 4 Adjustable foot 

40 4 Foot cap 

 قريب جدا

 بعيد جدا خارج النطاق قريب جدا خارج النطاق بعيد جدا
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هام جدأ : قبل بداية عملية جديدة تأكد من أن كثافة الليزر 

توجد ووضع الكاميرات فى المكان المطلوب تسجيله ألنه قد 

إختالفات فى اللون واإلنطباع  والتباين ...الخ. وربما يؤدى 

  هذا إلى فقدان أو زيادة البقع والضجيج .
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 عملية مسح جديدة :

 

المسح خالل العملية، وبالضغط ج قبل البدء فى عملية جديدة تأكد من أن المعيار واإلعدادات تم حفظها. ثم اضغط على عملية جديدة لتسجيل عملية مسح جديدة. سيرشدك برنام

 على تراجع يمكنك العودة للقائمة الرئيسية إذا كنت تريد تغيير بعض اإلعدادات.

 هام جدا : تأكد أن الكمبيوتر وجهاز المسح متصلين وأن بطارية الكمبيوتر ممتلئة قبل بداية عملية المسح .
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 إجراء جلسة مسح "مربع"

 

اكتب اسم عملية المسح الجديدة.  -1  

اضغط على تصفح لحفظ الملف في المكان المخصص له. -2  

اضغط على التالي. -3  

اختر نوع العملية، اضغط على  -4 Live اذا كنت تريد إجراء عملية بالفيديو المباشر،  

 اضغط على ملف اذا كنت تريد اجراء عملية من فيديو مسجل، ثم اضغط على التالي.

استخدم مفاتيح تحريك كتلة الماسح لنقطة البداية في أعلى نافذة شاشة عملية المسح على  -5

 اليسار.

origin set اضغط على -٦ 0.0لتكون كتلة المسح في االستعداد لعملية جديدة من نقطة    

منطقة المسح، الوضع االفتراضي ألقصى مسافة يتم مسحها خالل عملية مسح واحدة  -٧

المربع جهة اليسار من مسافة صفر افقي وصفر رأسي، حتى اقصى اسفل تبدأ من أعلى 

بيكسل. 4٦80والمسافة االفقية  4800المربع جهة اليمين لتكون المسافة الرأسية   

ولمسح مربع كامل )بالطة( ال تقم بتعديل منطقة المسح واضغط على أمر مسح. -8  
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 اجراء عملية مسح لمربع :

وسيتم  (live from Scannig)بمجرد الضغط على أمر مسح تظهر رسالة 

خط وتستغرق هذه العملية ساعة تقريبا 20تسجيل المربع ) بالطة ( بالكامل فى 

 ومعالجتها . 20الى  1وسيقوم التطبيق بعرض معلومات حول مراحل العملية من 

 

 

 

 

 

   

 المعلومات المباشرة من تقدم عملية المسح: 

 البث : تعرض المراحل التى تم تسجيلها من خالل الكاميرتين . نافذة

 نافذة المالحة : تعرض مراحل التقدم فى جلسة المسح الحالية .

 نافذة العرض الرئيسية : تعرض البيانات ثالثية األبعاد بعد معالجتها .

ستحتاج لبدء عملية جديدة إذا كنت . Cancelاف عملية المسح في أي لحظة اضغط على هام جدا : ال تضغط على أي زر في التطبيق خالل عملية المسح، وإذا كنت تود إيق

 تود إكمال عملية المسح .

م حفظ انات فى المستوى الحالى لكن يتيتم إظهار تقدم البيانات ثالثية األبعاد في النافذة الرئيسية في نهاية كل مستوى يتم مسحة، وإذا قمت بإلغاء عملية المسح ستفقد البي -9

 المستويات السابقة.
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عند اإلنتهاء من عملية مسح مربع )البالطة( سيظهر الملف الممسوح في نافذة المالحة وكذلك فى   -10

 النافذة الرئيسية .

اضغط بالماوس في نافذة المالحة لتكبير البيانات التىي تم مسحها ويمكنك إستخدام عجلة الماوس  -11

 لتكبير أو تصغير الصورة .

 

 اضغط على منطقة ما في نافذة المالحة واسحب بالماوس لعرض الملف بشكل مفصل اكثر . -12

اضغط على ) رجوع ( للذهاب للقائمة الرئيسية، ستبقى الصورة في نافذة المالحة وتختفى من  -13

 النافذة الرئيسية .

 فى حالة الضغط على )عملية جديدة( سيتم إعادة تعيين كل النوافذ. -14
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 مكونات ملف العملية بعد مسح مربع ) بالطة ( 

 وهي المعلومات ثالثية األبعاد في صيغة خام. .risاسم ملف المسح بصيغة  -1

 وهي معلومات نصية عن العملية .  .xmlاسم عملية المسح بصيغة  -2

تم تسجيلها من  وهو الملف الخام للفديو لكل المستويات العشرين التى .– aviاسم عملية المسح بصيغة  -3

 خالل الكاميرتين .

وهي معلومات ثالثية األبعاد عن عمق الصورة  .Depthmap_16bitاسم عملية المسح متبوعا ب   -4

 بت. 1٦فى صيغة 

 بت . 32حفظ البيانات ثالثية األبعاد فى صيغة    .Depthmap_32bitاسم عملية المسح متبوعا ب  -5

 لحفظ الملف ثالثى األبعاد بصيغة صورة . Shaded.tiffاسم عملية المسح متبوعا ب  -٦

٧- Homografy_calbration.xml  .لحفظ الملف بشكل مصفوفة متطابقة مع عملية المعايرة 

8- system.txt . معلومات نصية عن العملية 
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 إعادة مسح منطقة معينة

 متى يجب عمل إعادة مسح ضرورية لمنطقة معينة ؟ 

يظهر مكان المعلومات المفقودة المسح الجيد هو الذى يتم فيه تسجيل أكثر معلومات قدر اإلمكان وتظهر البيانات التي يتم تسجيلها على الشاشة بـ انطباع رمادي في حين 

 عة التي تؤدى لذلك: باللون األسود. فإذا رأيت مناطق سوداء فى الملف من الضروري عمل إعادة مسح لهذه المنطقة. ومن األسباب الشائ

 لتصل للعمق المطلوب وبدء المسح. Zالمنطقة التى يتم مسحها قد تكون خارج العمق الميدانى لكتلة المسح )قريبة أو بعيدة( والحل هو تحريك المحور  -أ 

 الليزر بإعادة المسح.قد تكون كثافة الليزر منخفضة جداً في التقاط لون أو مادة معينة )عادة سطح قاتم( الحل رفع كثافة  -ب 

 أسباب اخرى شائعة العادة مسح منطقة معينة 

 منطقة بها الكثير من الضجيج والبقع تحتاج إلعادة مسح بكثافة ليزر أقل . -حدوث إهتزاز يؤدي إلى تشويه البيانات       ب  -أ 

 ممسوح من على الشاشة، وستحتاج الرجوع اليه.ال تضغط على ) تراجع ( ألنه سيأخذك إلى النافذة الرئيسية وسيختفي الملف ال -15

 وال تكرر اسم الملف الموجود . 4الى  1كرر الخطوات من  -1٦

  0.0ستعود كتله المسح آلخر عملية ومن المهم جدا عدم فصل لوحة أردينو أو ستفقد كل البيانات  ( origin to Goاضغط على )  -1٧

 مات.  اضغط على نافذة المالحة لتكبير المعلو -18

حدد المنطقة المراد مسحها: باستطاعتك عمل هذه المهمة في نافذة  -19

المالحة بسحب الماوس وتحديد المنطقة أو من خالل كتابة المسافة االفقية 

 والرئسية من أعلى اليسار وأسفل اليمين. 

الزاوية اليمنى أقصى األسفل تزيد تلقائيا لتتناسب ستالحظ أن  -20

  مع رقم المستوى.

 اضغط على تحديث منطقة المسح ثم اضغط على أمر مسح.  -21

ستظهر المنطقة المحددة المسجلة فى كل من النافذة الرئيسية  -22

 ونافذة المالحة وموقعها داخل البالطة. 

 .14الى  11بعد انتهاء عملية المسح كرر الخطوات من  -23
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 معرفة اين المشكلة 

 المسح. تحديد المشاكل قبل أو اثناء جلسة

 لوحة أردينو غير متصلة 

فى جهاز الكمبيوتر فى غير الملف الذي تم ضبطه عليه،  COMاذا تم تعيين لوحة أردينو إلى منفذ 

 خطأ مثل هذا سيظهر عند فتح تطبيق المسح:

 غير متصل ، تحقق من إتصال أردينو. ollerMicrocontrالـ 

  . Exitسيتم فتح تطبيق المسح الضوئى . اضغط على  Acceptاضغط على  -1

 

 إلى لوحة أردينو. COM3تحقق من قائمة األجهزة والطابعات في الكمبيوتر الذى تم تعيين منفذ  -2

  افتح ملف اعدادات النظام كملف نصي.  -3

 ابحث عن االمتداد ... -4

04. Look for the line ‘<SerialPortName>COM3</SerialPortName>’ and match the port number to that assigned 
by the laptop.  

 

  ستضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى اذا قمت بتغيير الكمبيوتر . -5
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 الكاميرات غير متصلة 

 

 الكاميرات مفتوح وفي هذه الحالة عند فتح تطبيق المسح قد ال تظهر الكاميرات . usbيظل الوصول الى  Exitفى حال إغالق تطبيق المسح بدون الضغط على زر 

 المثبت مع الكاميرات للتحقق من حالة الكاميرات.  Manager ameraC IDSافتح تطبيق  -1

ب أن يسمح الكمبيوتر بإعادة تعيين حالة الكاميرات الى من أجل حل هذه المشكلة قم بفصل الكاميرات من منافذ الكمبيوتر وقم بتوصيلها مرة أخرى، بعد بضع ثوانى يج -2

 االتى : 

Free Avail. Type Cam. ID Dev. ID Model SerNo.  

Yes Yes USB 1 1 UI-122xLE-M ...  

Yes Yes USB 2 2 UI-122xLE-M ...  

 وصل الكاميرات .في حال ان المشكلة لم تحل بعد قم بفصل الكاميرا مرة أخرى وأعد تشغيل الكمبيوتر ثم  -3

 

 

 

 

 

 

  



66 

 

 االشارة ال تستجيب

 

ولم يظهر شىء في نافذة العرض ربما يكون بسبب أنه لم ترسل أي اشارة الى نظام المثلثات فى  Calibrationفي عملية المعايرة  pulseاذا  تم الضغط على زر  -1

 الكاميرات.

 وهذا قد يكون بسبب فشل فى وصالت االسالك. -2

حل هذه المشكلة  تأكد من أن كابل الجنزير المتصل برأس الماسح ومن أجل  -3

 الضوئي إلى الكاميرات موصل بشكل صحيح.

 مرة أخرى. pulseافتح قائمة المعايرة واضغط على  -4

الذى يوصل لوحة أردينو مع  ribonاذا المشكلة لم تحل بعد تأكد من أن كابل  -5

 رأس جهاز المسح موصل بشكل صحيح.

  مرة اخرى. pulseقائمة المعايرة واضغط على  افتح -٦

 

 

 

 غير متصلة  Wifiشبكة 

بشكل تلقائي من إغالق شبكة اإلنترنت الالسلكية من الكمبيوتر عندما تقوم  لوسيدا  يقوم تطبيق جهاز  -1

 بفتح التطبيق وعليك أن تقوم بتشغيله بعد الخروج من التطبيق . 
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 مسار المجلد غير صحيح  :

عندما يكون اسم مجلد الجلسة موجود بالفعل ستظهر نافذة تحذر وتقول بأن  -1

هناك خطأ اثناء انشاء مجلد: مسار المجلد غير موجود، تأكد من توصيل الـ 

riveD ardH  .بشكل صحيح 

 لحل هذه المشكلة اكتب اسم جديد لمجلد الجلسة.  -2

سوف تظهر  riveD ardHايضأ عندما يكون مسار المجلد غير موجود فى  -3

نافذة الخطأ مرة أخرى، ولحل هذه المشكلة قم بتغيير مسار المجلد الى أخر 

 موجود.

 

 بشكل غير صحيح : Calibration تم وضع اداة 

وظهور الشعاع في نوافذ العرض   Calibrationفي عملية  eslupاذا حدث بعد الضغط على زر  -1

  Calibrationبشكل غريب وليس كما ينبغى بسبب خطأ تحديد أداة الـ 

بشكل مستقيم يستقر فى الجزء   Calibrationمن أجل حل هذه المشكلة تأكد من وضع دبوس اداة  -2

ي مع سطح في إتصال مستو  Calibrationالعلوي الرأسي، تأكد ايضأ من أن  خلفية السطح من أداة 

 اللوحة دون لمس اللوحة.
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 المشكلة الحل إقتراحات

باستخدام علبة كابل الستيعاب الكابالت أعلى القناة  ال يوجد

 األفقية

عطل الكابالت اثناء عمل الجهاز والكابالت تعيق 

 حركة الماسح الضوئي

إرفاق وحدة التحكم إلى مالمح البرج خالل 

على اتصال  مسح المناطق أعلى أو العثور

 كابل أكثر استقرار

بل مؤقتا أو استخدم كابل الشريط المسطح اقم بتقصير الك

 المحمي

االتصال بين االردينو وراس جهاز المسح ال يعمل 

 جيدا اذا تجاوز طوله مترين

 خلل في األتصال بين األردينو ورأس جهاز المسح استخدم كابل الشريط المسطح المحمي ال يوجد

فقد الدعامات او المسامير و تثبيت الليزر عن طريق  ال يوجد

تدويره ) حركة دائرية( باستخدام سيلندر بالستك . 

مالحظة؛ الليرز مثبت على غطاء مطاطي لهذا السبب 

 تستخدم السليندر البالستيك

 

 شعاع الليزر لم يكن عموديا

صعوبة الوصول إلى شعاع الليزر كما تقع المسامير  تغيير مكان البراغي إلى الطرف اآلخر التكيف مع النموذج الجديد

 مباشرة تحت وحدة التحكم

حفر الثقوب لن يكون خياراً لذلك ينبغي إنشاء 

 اتصال آخر للسماح لتحديد الليزر دون مشكلة

أداة محاذاة الليزر ال تصلح على إطار الدعم كما ال  نقل الرأس إلى إطار دعم آخر لتحديد الليزر

 القناة األفقية الستيعاب ذلك توجد ثقوب في

إعادة تشكيل االتصال بين الكاميرات ووحدة التحكم على  ينبغي إجراء اتصال احتياطي

رأس المسح، لحام كل من الكابالت )الجهد واألرضية 

 والزناد( وفصلها عن طريق البالستيك الحراري

 الكاميرات ال تلتقط ما بداخل اإلطار

تخفيف المسمار على جانب العدسة وتعديل التركيز عن   ال يوجد

 طريق تدوير العدسة

 الكاميرا األولى خارج التركيز

المسمار على جانب العدسة يحتاج إلى مجرى  طلب مجرى للمسمار  ال يوجد

 لللمسمار غير مشوه مثل الحالي

يضاف مكعب معدني صغير في الجزء السفلي إلصالحه  ال يوجد

 في مكانه

تصميم أداة المعايرة للماسح الضوئي السابق،  تم

 وبالتالي ال تصلح للحالي

ناتجة عن غسالة بالستيكية مفقودة تعزل اللوحة  ال يوجد

 الكهربائية من الليزر، العثور عليها ووضعها

خلل في وحدة التحكم على رأس الماسح الضوئي 

 مشاكل مع إشارة الزناد وكثافة الليزر()
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 الثالث: تطبيقات معالجة المعلومات الناتجة عن الماسح لوسيداالفصل 
 تطبيق الدمج

 معالجة الملفات تطبيق

 خياطة وتركيب الصور

 تطبيق المزج
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  Application Merging الدمج تطبيق

 

 له. وترجع عملية اعادة المسح لمنطقة معينة لعدة اسباب:تستخدم هذه األداة في دمج ملف تم عليه أعادة عملية المسح ثالثي األبعاد وتركيبه على الملف المطابق 

الحالة ليس بالضروري اهتزاز جهاز المسح ثالثي االبعاد خالل العمل في منطقة معينة يظهر على اثر هذا االهتزاز عدة خطوط عمودية في جزء من الملف، وفي هذه  –أ   

 فيه الخلل.تعديل اإلعدادات ، فقط نقوم بإعادة مسح للجزء الموجود 

ذه الحالة نقوم بتعديل هناك مناطق تكون غائرة لم يتمكن جهاز المسح ثالثي األبعاد من تصويرها وتسجيلها على الملف وتظهر في الملف كجزء باللون األسود. في ه –ب 

في ازاحة الجهاز وتقريبه او ابعادة من الجدار بواسطة قرص يدوي.  اإلعدادات الخاصة بشدة الضوء األحمر والعرض او البداية، وقبل عمل اعادة المسح الثالثي يمكن التحكم

 تستخدم اداة المعيار او المسطرة لمعرفة المسافة بالملميتر التي يجب ان يتحرك فيها الجهاز.

ه اي يكون جزء منه بالفعل ليكون في مكانه ولتعمل األداة بشكل صحيح من الضروري جدا أن يكون الملف الذي تم اعادة المسح عليه متطابق مع الملف الذي سيدمج في

 الصحيح.

 على سبيل المثال  الصورتين أدناه.

 

 

 يتم فتح الملف من امتداد:

Local Disk (C)  >  Lucifer  >  Merging App  
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بعد الضغط على البرنامج تفتح نافذة تطلب منك اختيار  -

 risملف وال يقبل البرنامج سوى صيغة 

الملف يطلب منك البرنامج اضافة الملف الثاني بعد اختيار   -

 المراد دمجه في الملف األول
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 تظهر بعد ذلك نافذة سوداء  -

Please Inter The Z Axis Caliper in Reading in Millimetre 

 

 

 

 

 

 تطلب ادخال مسافة التباعد بين الملف األول والثاني، ولمعرفة كم هذه المسافة نقوم باألتي:

  .risمن لوحة المفاتيح لحفط الملف، ويتم كتابة اسم الملف متبوعا بـ  sفي النافذة السوداء، ثم الضغط على زر  Zوادخال القيمة صفر للمحور  risفتح برنامج الدمج واختيار ملفين بصيعة 

من لوحة المفاتيح نختار الملف الذي تم حفظه مؤخرا في برنامج الدمج وهو  wللتأكد من المسافة المطلوب وضعها بين الملفين، بالضغط على زر  App Editingالذهاب الى برنامج    -

 .risبصيغة 

على سبيل المثال بالضغط على  . Zمن خالل ازرار لوحة المفاتيح نستطيع معرفة كم المسافة المطلوب ادخالها في المحور  -

 يمكن من رؤية سطح الملف افقياً وهذا يجعلنا نميز الفارق بين الملفين. 4رقم 

روية الملف من زاوية اليمين. ٦ومن الزر   

لرؤية الملف من زاوية الشمال. 8والزر   

إلعادة الملف للشكل األول المسطح. ٧والزر   
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 Z،  في قيمة المحور 10-، 10في الغالب تستخدم األرقام صفر، + -

 زرار التي تستخدم في تعديل دمج الملفين.األ

 وهو المسافة الرأسية للملف "الطول". Yالمحور 

 في تحريك الملف لألسفل. Oيستخدم الزر 

 في تحريك الملف لألعلى. Pيستخدم الزر 

 وهو المسافة البارزة والغائرة في سطح الملف Zالمحور 

 لتحريك الملف ألسفل. Qيستخدم الزر 

 لتحريك الملف ألعلى. Wيستخدم الزر 

 لتحريك الملف ألعلى ببطي ودرجة أقل. Rيستخدم الزر 

 لتحريك الملف لألسفل ببطئ ودرجة أقل. Eيستخدم الزر 

 للضبط التلقائي. Kيستخدم الزر 

 وهو المسافة األفقية في الملف "العرض". Xالمحور 

 لتحريك الملف ناحية اليمين. Iيستخدم الزر 

 لتحريك الملف ناحية اليسار. Uيستخدم الزر 

 لضبط الملف في كل المحاور. Gكما يستخدم الزر  

 

 

بعد اإلنتهاء من جميع الخطوات السابقة ودمج الملف على أكمل وجه مع التأكد من أن الملف سليم من األخطاء نقوم بالضغط 

 risلحفظ الملف بصيغة  sعلى الزر 
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 (Application Editing) معالجة الملفات تطبيق

 

تستخدم هذه األداة على الملفات الواردة من جهاز المسح ثالثي األبعاد 

ألخرى التي  سيمر بها مباشرة، مهمة اداة المعالجة تجهيز الملف للبرامج ا

 الملف الوارد قد تكون به بعض الشوائب و ال بد من اصالحها.الملف . فـ

 :يتم فتح البرنامج من

 Local Drive C >> Lucifer >> Editing Application  
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 المفايح المستخدمة في البرنامج:

 

 .ris لفتح الملف المطلوب العمل عليه كالملف الموجود في الصورة أعاله، ويجب أن يكون بصيغة W بالضغط على زر  .1

 Depthmap_32bit.tif اسم الملف متبوعاً بـويجب أن يكون  32bit ليكون tif يتم حفظ الملف بصيغة  A بالضغط على زر .2

 .ris ويجب ان يكون اسم الملف متبوعاً بـ ris يتم حفظ الملف بصيغة  Q بالضغط على زر  .3

وتستطيع رؤية الصورة على الشاشة بعكس الملفين السابقين ألنها ثنائية البعد، ويجب أن يكون اسم الملف متبوعاً  tifيتم حفظ الملف بصيغة   Sبالضغط على الزر  .4

Shaded.tif 

 للخروج من البرنامج بدون حفظ الملف.  X بالضغط على الزر .5

 لتنعيم سطح الملف الخشن.  F بالضغط على زر .٦

 مم.10حتى  1سيطلب منك البرنامج ادخال الرقم المالئم لحجم هذه الفراغات من   قوب في الملف ،لملئ الفراغات والث G بالضغط على الزر .٧

 لتعديل اسطح الملفات المسطحة كاللوحات الفنية من الضجيج الموجود على سطح الملف. N بالضغط على الزر .8

 سطحة الملساء.إلزالة الضجيج من سطح الملف ويستخدم في األعمال الم H بالضغط على الزر .9

بشرط اال  kernel لتسوية سطح الملف من األسنان والبروزات المدببة والتى يجب التخلص منها ومعالجتها ، سيطلب منك البرنامج ادخال قيمة الـ  M بالضغط على الزر.10

 .Enter ثم 55 او 50 على سبيل المثال ادخل Threshold  ، أيضا سيطلب منك البرنامج ادخال قيمةEnter ثم الضغط على9تزيد القيمة المضافة عن رقم

 العائمة في سطح الملف والتي تتخد شكل قطرات المطر وفي الغالب تكون في حواف الملف.  إلزالة النقاط I بالضغط على الزر .11

 لحفظ الملف في المرحلة الحالية. K بالضغط على الزر .12

 للتراجع عن خطوة.  U بالضغط على الزر .13

 لضبط زاوية مصدر الضوء.  Z بالضغط على الزر .14
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 وظائف بعض األرقام بعد الضغط عليها:

 

 يمكنك من رؤية الملف من زاوية اليسار 1بالضغط على الزر رقم  .15

 يمكنك من رؤية الملف بوضع عين الطائر. 2بالضغط على الرز رقم  .1٦

 اوية اليمين.يمكنك من رؤية الملف من ز 3بالضغط على الزر رقم  .1٧

 يمكنك من رؤية العمل من الجنب بشكل افقي. 4بالضغط على الزر رقم  .18

 اليسار.  يمكنك من رؤية تالحم العمل من زاوية ٦بالضغط على الزر رقم  .19

 لعرض الملف بشكله الطبيعي على الشاشة. ٧بالضغط على الزر رقم  .20

 المالف من زاوية اليمين. يمكنك من رؤية لحام 8بالضغط على الزر رقم  .21
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 قائمة األدوات:

Measure  

 لعرض احداثيات كل نقطة.
 

Bump  

 لعمل انحناءات في مناطق محددة.
 

Smooth  

 لتنعيم المناطق الموجود بها كثير من الضجيج.
 

Clone mean - Clone measure - Clone median  

 ما. تستخدم هذه األدوات لتكرار منطقة
 

Spikes  

 لتنعيم األسنان المدببة في سطح الملف.
 

Rain 

 .األسطح ثالثية األبعاد ويستخدم بشكل خاص على حوافوالنقاط في سطح الملف الجسيمات العائمة  إلزالة
 

Erase 

 .في الخلفيةبالملف تظهر ذات صلة  ليست في حال ظهور جسيمات الممحاة أداة تستخدم
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 الشروع في استخدام البرنامج :

  

 .ris لفتح الملف المطلوب العمل عليه كالملف الموجود في الصورة أعاله، ويجب أن يكون بصيغة  (wبالضغط على زر )  .1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .5 رقم( سيطلب منك البرنامج ادخال الرقم المالئم لحجم هذه الفراغات، على سبيل المثال ادخل Gلملئ الفراغات والثقوب في الملف نقوم بالضغط على الزر ) .2
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( سيطلب منك البرنامج Mبعد ملئ الفراغات توجد في سطح الملف بعض األسنان والبروزات المدببة والتى يجب التخلص منها ومعالجتها وذلك بالضغط على زر )  .3

على سبيل المثال  Threshold  مج ادخال قيمة، أيضا سيطلب منك البرناEnter ثم الضغط على9 بشرط اال تزيد القيمة المضافة عن رقم kernel ادخال قيمة الـ

 .Enter ثم 55 او 50 ادخل

 

 

 

 

 

 

بشرط اال تزيد القيمة المضافة عن  kernel سيطلب منك البرنامج ادخال قيمة الـ (Mيجب ان يكون سطح الملف أملس وناعم وذلك من خالل الضغط على الزر )  .4

 .Enter ثم 10 على سبيل المثال ادخل Threshold  ، سيطلب منك البرنامج ادخال قيمةEnterثم الضغط على3 وسنقوم بأدخال الرقم9 رقم

 في كل الخطوات السابقة تستطيع معرفة الفرق قبل التعديل وبعد التعديل من خالل الضغط على زري الماوس األيمن واأليسر. .5 

 

 رام يجب حفظ الملف في ثالثة صيغ:بعد اإلنتهاء من تعديل الملف والتأكد من أن كل شئ على ما ي -

 .ris ويجب ان يكون اسم الملف متبوعاً بـ ris يتم حفظ الملف بصيغة Q بالضغط على زر .1

 Depthmap_32bit.tif ويجب أن يكون اسم الملف متبوعاً بـ 32bit ليكون tif يتم حفظ الملف بصيغة A بالضغط على زر .2

 Shaded.tifوتستطيع رؤية الصورة على الشاشة بعكس الملفين السابقين، ويجب أن يكون اسم الملف متبوعاً  tifيتم حفظ الملف بصيغة  Sبالضغط على الزر  .3

 X للخروج من البرنامج بعد حفظ الملف بالضغط على الزر .4
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 خياطة وتركيب الصور

 

 الخطوة الثالثة فى رحلة البيانات بعد عملية المسح 

يشرح هذا الدرس عملية تجميع الصور المختلفة في صورة أو ملف واحد باستخدام 

   PTGuiبرنامج  

، ومن الضروري تطبيق فلتر الشفافية بالفوتوشوب لجميع الصور قبل بداية تركيبها في  لوسيدا   App Editingفي البداية تمت معالجة ملف عملية المسح باستخدام برنامج 

PTGui. 

 تعامل مع البرنامج:خطوات ال 

    PTGuiافتح برنامج  - 1

 اوالً: تغيير بعض الخيارات في البرنامج ألن الوضع االفتراضي ال يتيح تركيب الصور بشكل ناجح. - 2

 .Optionsثانياً: من شريط القوائم افتح قائمة خيارات 

 ( bit 8و bit 1٦وقم بالغاء تحديد ) تحميل ملفات  Advancedثالثاً: اذهب الى التبويب خيارات متقدمة 

 رابعاً: وفى نفس تبويب االداة حدد 

 “Allow stitching even if estimated TIF/PSD size is over 4 Gb”, also check “Disable SSE / AltiVec acceleration” 

 لدخول الى الخيارات المتقدمة.  Advancedعلى الجانب األيمن في أعلى شاشة البرنامج اضغط على  - 3

 افتح الصور المطلوب تركيبها أو تجميعها بواسطة البرنامج: مساعد البرنامج ) تحميل الصور (  - 4

 

، ال تقلق من هذه النافذة ألن جهاز المسح ليس من ضمن الملفات الواردة من هذه الصيغة مثل معظم   EXIFستظهر نافذة تقول انه لم يتم العثور على اي بيانات  - 5

DSLRs.ًاغلق هذه النافذه وسيتم تناول هذه النقطة الحقا . 

 tab setting Lensبعد تحميل الصور اضغط على اداة ضبط العدسة  - ٦

 كما موضح بالصورة  1٧.300ط البعد البؤرى الى . وضب Rectilinearاوأل : يجب ان يبقى نوع العدسة 

 ثانيا : يجب أن يكون تصحيح متغيرات العدسة صفر وذلك لتجنب اي تطبيق مزيف على الصور
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Lens correction parameters should stay in 0 so as to avoid any kind of warping applied to the images. 

 للحفاظ على الخطوط المباشرة. Rectilinearيجب ان نحدد  projection  >> Panorama Settings فى - ٧

 .E + ctrlوينصح بعرض المراحل والخطوات وكيف يتم تركيب الصور بانورامياً بالضغط على  images Alignاضغط على  - 8

 4االتصال وهي ولحساب الترجمات الضرورية ودوران الصورة من أجل أن تتناسب وتحاذي مع الصورة المجاورة لها، سيسأل البرنامج عن الحد االدنى من نقاط  -

اط التحكم من البكسلز الفرعي ويمكن نقاط. ويمكن القيام بذلك تلقائياً من خالل البرنامج ولكن لضمان دقة أفضل يجب أن تتم يدويا، مالحظة : يجب أن تكون دقة نق

 ( .  15تحديد ذلك باستخدام زر التحسين ) خطوة 

 Points Controlاوال : اضغط على 

  1وصورة  0ثانيأ : اختار زوجان من الصور المتداخلة على سبيل المثال صورة 

% وتحديد موقع اي نقطة بشكل أوضح كما فى  50ا يجب ضبط التكبير الى حوالي ثالثا : الصورتان المعروضتان على الشاشة صغيرتان ويتعذر عمل ارتباط بينهما، لذ

 المثال. 

 .  %200ـ رابعأ : اآلن تم تحديد نقاط التشابه في كل من الصورتين وتكبيرهم حتى اتضحت التفاصيل فى المناطق المحددة بعد أن تم تعيين التكبير ل

أليسر واضغط بزر الماوس األيمن على منطقة البكسل الملموسة. مالحظة : لن تكون هناك مشكلة اذا نسيت اين قمت عندما تتقابل المالمح اذهب الى اطار العرض ا

 بالضغط والتحديد ألن البرنامج ارتكز فى النقطة .

 خامسأ : انتقل الى  الجانب األيمن في نافذة العرض  واضغط على نفس المالمح الموجودة فى اليسار وانظر الى النافذة الصغيرة 

ق بما فيه سوف تظهر فى الجزء السفلي من الواجهه . سيتم عرض قيمة المسافة بعد تحسين الملف ومن هنا يكون من الممكن تحديد دقي PCسادسأ : نقطة التحكم االولى  

 الكفاية.
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مرات فى كل زوجين من الصور. مالحظة : تقوم بتعيين نقطتين متقابلتين مرة واحدة  4سابعأ : كرر هذه العملية 

 والبرنامج سوف يكون قادر على تقدير المسافة تلقائيا. 

 F5 من الزر في الزاوية اليسرى او بالضغط على Optimize اضغط على -10

او ما يعادله كرر وضع  1، واذا كان اعلى من  1متوسط الخطأ فى البكسل الفرعي اقل من يجب ان يكون  -11

 Points Control . ويمكن التحكم فى نقاط التحكم من1النقاط المقابلة حتى يصبح الخطأ اقل من 

 . جاحتم تجميع الصورة بن . E + ctr وينصح بعرض مدى تحسن التركيب البناورامي من خالل الضغط على -12

  Panorama Create اذهب الى -13

 . للتأكد من عدم فقد اي تفاصيل size Maximum ومن ثم اضغط على size optimum Set اوال : اضغط على

 PSB ثانيأ : اضبط صيغة الملف على الفوتوشوب ملف كبير الحجم

 . Only Panorama Blendedثم  Layersثالثأ : اضغط على 
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 Sharpلتكون قريبة من الجانب الحاد  Featherرابعأ : اضبط 

    Panorama Creatخامسأ : اضغط على  

 افتح البرنامج < افتح الملف الذى تم تركيبه.  -14

على كل صورة .تحميل الماسك  Mask Loadواضغط بالزر االيمن على  Image Sourceاذهب الى  -15

 المطابق من المحفوظ فى الفوتوشوب.

على كل صورة واستبدالها مع  Replaceواضغط بزر الماوس االيمن على  Image Sourceاذهب الى  -1٦

 . Depthmapملف 

  Exposure/HDRالمطابقة نقوم بالنقر على  Depthmapبمجرد ان يتم استبدال جميع الصور بملفات  -1٧

  HDR trueدد وح stitching HDR Enableو  correction Exposureاوالً: تاكد من 

   < settings map Toneثانيأ : اضغط على 
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“Tone map settings” > Disable “Dynamic radius adjustment”, set “Radius” > 

0. 

 

 يوجد باألعلى خيار تصحيح العرض، اضغط على اعدادات.  -18

 قم بتعطيل تحسين التظليل وقم بتفعيل تحسين التعرض واضغط موافق. -

 اضغط على التحسين اآلن ويجب ان تكون قيمة محور العمق لكل بالطة معادلة. -19

  E + ctrينصح بالتأكد من العرض معادل بشكل صحيح وللقيام بذلك اضغط على  -20

 ستظهر بعض الخطوط السوداء المستقيمة على حواف الصور فى -21

  Panorama Editor. ء المتداخلة باالداة الحمراء المستديرة. ولحذفها اضغط على اداة قناع وحدد االجزا 

 يتم اجراء  خطي لجميع االجراءت. E + ctrاوال : اضغط على 

    Panorama Createاذهب الى  -22

لتاكد من عدم فقد أي  size Maximumومن ثم اضغط على  size optimum Setاوال : اضغط على 

 تفاصيل . 

 . PSBملف كبير  صيغة الملف على الفوتوشوب HDRثانيأ : 

 متعدد الطبقات قم بتعطيل كل الخيارات االخرى  HDRثالثأ : المخرجات يجب ان تضبط على 

 . Sharpبالقرب من  Featherرابعأ : ضع 

    . Panorama Createخامسأ : اضغط على 
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واآلن ملف البانوراما تم انشاءه ويمكن االنتقال الى الخطوة االخيرة في 

المعالجة وهى مزج البالطات من خالل هذه المرحلة ومحاذاة الملف عملية 

فى المحاور االفقى والرأسى وليس فى محور العمق لكن تبدو ملتصقة . 

 وفى مرحلة المزج ينضم محور العمق.
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 Blending Applicationتطبيق المزج 

 

   الدمجتطبيق  و Blending Application تطبيق المزج بين الفرق

Merging Application من مجموعة ومعالجة لمزج تستخدم األولى أن 

 المسح جهاز يستطع لم أجزاء به واحد ملف لدمج فتستخدم الثانية أما الملفات،

 الجهاز عن المسئول يضطر مما الملف، نفس في إظهارها من األبعاد ثالثي

 في تجميعها يتم ذلك وبعد المفقودة، لألجزاء االبعاد ثالثي مسح اعادة عمل من

 .واحد مربع

  

 برنامج بواسطة تركبها يتم األبعاد ثالثي المسح جهاز من الواردة الملفات

PTGui المعالجة مرحلتي بعد شبيهه أخرى برامج أي أو Editing   و 

 Z المحور في لبعضها محاذية الطبقات أن من التأكد ويجب ، Mergingالدمج

 ملف انشاء هي النهائية والخطوة. األخرى على ممتدة طبقة كل أطراف وأن

 .آخر اجراء أي أو األبعاد ثالثية الطباعة حال في يستخدم األبعاد ثالثي

 :كاآلتي مراحل ثالث الى ينقسم الدرس وهذا

 . مزجال لعملية الملف تجهيز -1

 .تطبيق المزج على والعمل الدخول -2

 .أخرى اجراءات اي أو للطباعة األبعاد ثالثي النهائي الملف اعداد -3
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 :المزجأوال: اعداد الملفات بواسطة الفوتوشوب لتكون جاهزة  لمرحلة 

 

فتح ملف بصيغة فوتوشوب وهو عبارة عن ملف واحد ناتج عن دمج  -1

 ( PTGuiعدة ملفات بواسطة برنامج )

تأكد من أنك اخترت الملف الصحيح من خالل: وضع المؤشر على  -2

 احدى طبقات الملف، ثم الذهاب الى 

Image >> Adjustments >> Levels  

ومن ثم قم بتحريك مؤشر تدرج اللون من األبيض الى األسود في النافدة 

  حتى تتأكد من أنك اخترت الملف المطلوب العمل عليه.

 الماوس زر على بالضغط الطبقات جميع من السوداء الخلفيات مسح -3

 واختيار الطبقة في السوداء المنطقة على األيمن

Delete Layer Mask 

 32bit الملف أن من تأكد - 4

Image >> Mode >> 32bits 

 من الصورة دقة ضبط -5

Image >> Image Size >>Resample (off) 

Resolution (254 pixels\inch) 

 

 تغير الى  الدقة تغيير سيؤدي (Resample ) ايقاف حالة في مالحطة

 .وعرض ارتفاع األبعاد
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 خالل من الرمادي اللون درجات الى الصورة ضبط يجب -٦

Image >> Mode >> Grayscale >> Merge Layes? … > Don’t Merge 

 

 

 

 قائمة من اللون اعدادات ضبط -٧

Edit >> Color settings: working space: Gray  Lineal: Ok 

 

 

 

8-Edit >> Assign Profile >> Profile: LINEAL >> OK  
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 تغير الحجم الشامل للصورة من قائمة:  -9

Image >> Canvas Size >> New Size: 

 Width:17000Px      Height: 9602Px 

 

 التحديد اداة خالل من وذلك سوداء خلفية لها ونختار الملف من %100 بمساحة جديدة طبقة انشاء -10

 بزر نضغط ثم الشاشة يمين على الجانبية القائمة من جديدة طبقة وانشاء بالكامل الملف تحديد ثم

  .باألسود الخلفية ملئ ونختار الشاشة على األيمن الماوس

Layer >> New >> Name: Background / Color: Black >> Ok 

 

 .تسمية اعادة واختيار طبقة كل على األيمن الماوس زر على الضغط خالل من  الطبقات اسم تغير -11

 

 وبالتالي طبقة كل اخفاء أو اظهار يمكن عليه بالضغط طبقة كل يسار على الموجود العين زر: ملحوظة

 .الملف على واضح موقعها يجعل

 مستوى لتوضيح الطبقات كل تحديد بعد %50 بدرجة شفاف الى غامض من اللوحة تباين خفض -12

 .الطبقات أعلى الشاشة يمين على الموجودة القائمة خالل من الطبقات بين التداخل

Opacity 50% 
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 األيمن بالزر المسطرة على الضغط خالل من وذلك بالمليمتر والرأسية االفقية المسطرتين أن من التأكد -13

 .للماوس

 

 

ً  األدلة سحب يمكن المسطرة على األيمن الزر على بالضغط -14 ً  و افقيا  طبقتين كل بين المسافة لتحديد رأسيا

 أي األدلة بين يكون أال ويراعى ملميتر،25 عن تزيد وال مليميتر10 عن واآلخر الدليل بين المسافة تقل أال وبراعى

ً  مشاكل ستسبب ألنها ثقوب  .الحقا

 

 

 أن من والتأكد الصحيحة أماكنها في األدلة كل وضع بعد  -15

 ملميتر،25-10 عن تزيد وال تقل ال وآخر دليل كل بين المسافة

 وتحديد الشاشة يسار على القائمة من التحديد اداة سنستخدم

ً  نبدأ ومسحها، طبقة كل في الزيادات ً  ثم رأسيا  .افقيا

 

 

 

 المنطقة في بيكسل 1 بمسح نقوم التحديد عالمة خالل من -1٦

 .الدليلين بين
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 شفاف من الطبقات كل تحديد بعد الملف تباين ضبط اعادة -1٧

 ازالة وأيضا %100 بدرجة البداية في كان كما غامض الى

 :قائمة من الملف من األدلة

View >> Clear Guides 

 

 

 

 

 

 

 :قائمة من وذلك طبقة كل يسار الموجود العين زر على بالضغط األخرى الطبقات اخفاء بعد وذلك (war) بصيغة حدة على طبقة كل حفظ يتم -18

File >> Save As >> Tile name >> as RAW file 

 :فها نحدد نافذة ستظهر حفط زر على الضغط بعد

Interleaved Order 

IBM PC 

 .بلوسيدا الخاص الملفات دمج برنامج في ألستخدامها جاهزة تكون الطبقات كل حفظ بعد

 

ً  الفوتوشوب بصيغة بالكامل الملف من نسخة حفظ يراعى -19  .تطرأ تعديالت ألي تحسبا
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 ً  لوسيدا ملفات تطبيق مزج بواسطة الملفات مزج: ثانيا

ً  الطبقات مزج يتم البداية في معاً، الطبقات مزج تقوم تطبيق المزج  مزج يتم ذلك وبعد ترتيبها، حسب صفوف في افقيا

ً  النتائج    .العمل عليه الجاري األبعاد ثالثي الملف يكتمل حتى رأسيا

 .األفقية بالملفات الخاص لوسيدا مزج برنامج فتح يتم -1

 وبعد الثاني الملف إلختيار اخرى مرة النافذة ستظهر للملف اختيار وبعد األول، الملف اختر فيها مطلوب نافذة ستظهر -2

 :اآلتي فيها سوداء نافذة ستظهر ذلك

 

 

 

 

 

 (s)  على اضغط الملف لحفظ

  (x) على أضغط للخروج 

 .السابقين الزرين عدا ما المفاتيح لوحة في زر اي على اضغط ثالث ملف وإلضافة

 (.war)  بـ متبوعة حفظها يجب األفقية الملفات كل وضع وبعد

 .األفقي مزجال برنامج نتائج استخدام فارق مع لوسيدا في الرأسي مزجال اداة مع السابقة الخطوات نفس تكرار يتم -3

  نافذة ستظهر بالفوتوشوب، األخير الملف بفتح نقوم معا الملفات كل مزج من األنتهاء بعد -4

RAW options 
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 كل على بفتحها وسنقوم الملف من أصغر المحددة الصورة أن مفادها رسالة ستظهر

 .حال

 :قائمة خالل من وذلك ناجح بشكل همزج تم الملف أن من التأكد يجب -5

Image >> Adjustment >> Levels 

 

 بشكل محتواها ورؤية الصورة لتغميق األسود اللون ناحية المؤشر تحريك ثم ومن

 في شك هناك كان اذا للتأكد الشاشة تكبير ويمكن األخطاء تمميز من لتتمكن أوضح

  .ما جزء

 

 :قائمة من بوصة\بيكسل254 الى بيكسل٧2 من الصورة دقة بتغيير سنقوم -٦

Image >> Image Size >> Resample: Off (Unchecked) >Resolution : 

254Pixel/Inch 

ً  له النهائي باألسم الملف حفظ -٧  بـ متبوعا

3D_254ppi_32bit. 

 :خالل من بت1٦ الى بت32 من الصورة تغيير -8

Image >> Mode>> 16bit. 

  



94 

 

 ً  :للملف األخيرة المرحلة: ثالثا

 زاويتين في نقطتين وضع يجب أخرى جهة ألي أو األبعاد ثالثي بشكل للطباعة الملف ارسال حال في

 .أسود بيكسل 4 و ابيض بيكسل 4 نقطة كل مساحة الملف، من معاكستين

 

 

 باألسود مألها ويتم بيكسل 4 تحديد من تتمكن حتى البيكسل مربعات تظهر حتى الصورة تكبير يتم -1

 .األبيض باللون ومألها بعدها بيكسل 4 وتحديد

 

 

 

 TIFF بصيغة الملف حفظ يتم -2

Ctrl+s >> file name.  TIFF format 

 باسم قائمة تظهر

TIFF options 

 

 

 :مالحظة

 ً  مزجال عملية تنفيذ من يمكننا لن وهذا بيكسل10 من أقل Overlap الملفات بين التداخل مسافة تكون أحيانا

Blending. 

 .بيكسل 10 من أكثر الملفات بين التداخل مسافة تصبح حتى الملف تكبير علينا يتوجب الحالة هذه وفي
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 :الملف تكبير خطوات

ً  مكانها وضحنا التي واألفقية الرأسية المسطرة خالل من الملفات بين التداحل مسافة كم معرفة نحاول البداية في -1  بين التداخل مسافة أن المثال سبيل على وجدنا. سابقا

 .مزجال عملية إلتمام بيكسل 11 او 10 والمطلوب بيكسل ٦ الملفات

 

 

 

 

 الملف حجم تكبير في سنستخدمها التي النسبة هو سيكون والناتج ،٦ الحالية التداخل مسافة على الناتج نقسم ثم 100 في 11 المطلوبة التداخل مسافة بضرب نقوم

  ذلك بعد نذهب -2

Image >>  Image size >>  Resolution >> 254 Pixel/inch     ………      Ok   على الضغط ثم  

  الى أخرى مرة نذهب - 3

 Image >> Image size >>  Width & Height >>    183 Percent     ………      Ok   على الضغط ثم   

 الى ذلك بعد نذهب -4

Image >>  Canvas Size  >>   Width 17000 Pixels … Height 9602 Pixels   >>  Ok 

 .الفوتوشوب برنامج على الملف بتجهيز الخاصة الخطوات باقي واكمال مواصلة من لنستطيع الملفات بين التداخل مسافة تكبير من بالفعل تمكنا قد نكون وبهذا

 :األول للحجم األخير الملف نعيد أن يجب الملف وحفظ الخطوات جميع من اإلنتهاء بعد

 قائمة الى نذهب -1

Image   >>   Mold   >>  16 bit    …. Exposure & Gamma    >> Ok  

 الى نذهب -2

Image >>  Image size >>  Resolution >> 254 Pixel/inch     ………      Ok   على الضغط ثم   



96 

 

 .الملف حجم تغير قبل موجودة كانت التي المسافة ونكتب الملف محيط حجم الى نذهب -3

Image >>  Canvas Size  >>   Width (          ) Pixels … Height (       ) Pixels   >>  Ok 

 

  الي نذهب -4

Image >> Image size >>  Width & Height >>    54 Percent     ………      Ok   على الضغط ثم   

 %54 النسبة على حصلنا كيف نوضح وهنا

  .الملف حجم تكبير في استخدمناها التي النسبة وهي 183 على الناتج قسمة ثم الحجم تغير بعد المئوية والنسبة 100 الحجم تغير قبل المئوية النسبة بضرب قمنا
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 الفصل الرابع: المزيد من المعالجة

 ضبط وتدوير البروز

 استيراد الملف في برنامج أرتكام

 تركيب طبقة اللون على الشكل ثالثي االبعاد

  متعدد الطبقاتإنشاء المشاهد 
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 البروزضبط وتدوير 

 

يظهر البروز بشكل مائل، وذلك بسبب أن السطح الذى تم مسحه وتسجيله غير متوازي مع عمود كتلة الماسح الضوئى. فى  لوسيدا عند تسجيل سطح عادي بواسطة جهاز

تجسيدها ميكانكيا أو طباعة البروز. بعض األحيان يكون مثير لإلهتمام تعديل هذا الميل، وعلى سبيل المثال حفظ المادة عند  

لتصحيح الميل . وللقيام بذلك تم انشاء برنامج نصى لعمل االجراءت التالية : لوسيدا يصف هذا الملف التعليمى كيفية التدوير تلقأئيا للبروز من  

 -أفضل سطح يصلح  - خوارزم حساب متوسط مستوى البروز ويتم هذا باستخدام -1

http://www.geometrictools.com/Documentation/LeastSquaresFitting.pdf  

 .الحصول على زوايا مستوية محسوبة للمستوى األفقي -2

 .معرفة الزوايا، ثم تطبيق الدوران على البروز لجعله أفقي -3

 .)الصعب الذي به عدة تضاريس وارتفاعات مختلفة و كثيرة : نص هذا البرنامج يعمل مع البروز أو مماثلة، و لكنه ال يعمل بشكل جيد مع اللوحات ذات البروزمالحظة(

 أعداد البرنامج

 .الذي يحتوي على البرنامج التنفيذي الجري على النص Plane Fit Best تحميل وفك ضغط المجلد

 .القابلة إلعادة التوزيع في الكمبيوتر C++ Visual نحتاج أعداد مجموعة Plane Fit Best ومن أجل تشغيل برنامج

 اإلستخدام 

 Plane Fit Best أفتح برنامج  -1

 tif  bit 32 (سيظهر البرنامج نافذة إلختيار ملف البروز الذي يجب أن يكون -2

 )صورة تحتوي على عمق البروز

 .عند تحديد الملف وفتح نافذة المعاينة يظهر البروز -3

 كصورةلمعالجة الصورة وحفظها. سيتم حفظ تدوير البروز  A اضغط على -4

bit 32 tif  
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 ).Artcam(جهاز المسح ثالثي األبعاد لوسيدا: استيراد الملف في برنامج ارت كام

 CS6 وبرنامج  2012اصدار  Artcam وتم استخدام برنامج .Artcam في هذا الفصل شرح كيفية استيراد ملف البروز من لوسيدا الى برنامج

Photoshop   ولكن نفس الفكرة واإلجراءات يجب أن تكون متاحة في اإلصدارات األخرى من البرامجفي كتابة البرنامج التعليمي. 

  )Photoshop(تجهيز الملف فى الفوتوشوب 

بيكسل باللون األسود وآخر باللون األبيض في ملف صورة البروز.  1نحتاج لتلوين  .Artcam الخطوة األولى في تجهيز الملف الذي يتم استيراده في

 وهى الدقة المستخدمة في bit 16  tif لضبط نطاق العمق، أيضا نحتاج إلى تصدير الصورة في صيغة  Artcam البكسل الحقاً في وتوضع هذه

Artcam. 

لوسيدا   ، قم بتحميلPhotoshop هام : من اجل تجنب تشوهات الطول أثناء العمل في البروز الوارد من لوسيدا إلى

_depthmaps_Linearity.csf  للون. وملف اللون هذا يتوفر مع توزيعات برامج لوسيدا. ولتحميل ملف اللون اخترملف ا justmentA olourC 

< Edit ثم من مربع الحوار اضغط على Load  واختر ملف العمق الموجود على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. ثم موافقة وبالتالي يكون قد تم تحديد

 .ملف اللون بشكل افتراضي

 .يض واألسودالبكسل األب 

حدد مربع ،  select ولتلوين بكسل باللون األبيض واألسود قم بتكبير الصورة حتى تكون البكسل مرئية فى شكل مربعات. ثم من خالل أداة التحديد

  .في نافذة الحوار يمكنك ملئ البكسل أبيض أو أسود fill وبعد التحديد اضغط على زر الماوس األيمن واضغط على
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 bit tif 1٦تصدير الملف الى 

  بالضغط على bit 1٦الى  32من  bit بمجرد االنتهاء من تلوين البكسل قم بتغير  قناة

Image < Mode < Channel / bits 16 

 Image < Mode بعد ذلك ستظهر نافذة Toning HDR  في هذه النافذة اختر 

Method <   Gamma and Exposure  

 .مع التؤكد أن ال يكون الملف مضغوط PC IBM و interleaved باختيار tif اخيرأ قم بحفظ الملف
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 استيراد الملف في برنامج أرتكام 

 

 بكسل )أبيض وأسود( يتم اعداد الملف للعمل عليه في 2مع   bit 16 tif واآلن أصبح البروز صورة

Artcam. اختار File < New < Image From. File 

 

 

 

 

مليمتر. واآلن يستطيع   500الى  (Z in Height) نافذة حوار مع أبعاد البروز . يتم تعيينسوف تظهر 

 .مليمتر بين األسود واألبيض 500قياس عمق الصورة على المقياس الرمادي   Artcam     برنامج

 

  

 

 

 

 

إلستيراد الملف. Okاضغط على    
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 تركيب طبقة اللون على الشكل ثالثي االبعاد

 

 الملف ثالثي االبعاد

 Photoshopعلى برنامج  Shaded_Render. أفتح ملف أظهر الشكل ثالثي االبعاد المظلل ١

 Gray Scale: Image › Mode › Gray Scale -. غيير إلى مقياس رمادي: صورة< وضع< مقياس رمادي ٢

 Gray Gamma 2.2: Edit › Assign Profile › Gray Gamma 2.2 . عيين الملف الشخصي ل 3

ً  ٢54إلى  300من  - Resolution -. غيير دقة الملف 4  نقطة في البوصة،هذا يسماح للملف إعادة تحجم نفسه أوتوماتيكيا

 . الحظ الحجم الجديد من اللوحة: هذا سوف يكون "الحجم الرسمي"5

 

 ملف اللون

 Photoshopبرنامج  . فتح ملف اللون على ٦

 Image › Image size  -الحجم الفعلي "الرسمي" )إذا لم إصالحها إلى الحجم الفعلي(: أدخل على قائمة صورة< حجم الصورة  . تحقق من األبعاد لتكون نفس7

 نقطة في البوصة(. ٦00 - 500)يجب أن تكون ما بين  دقة الملف . الحظ٨

 

 الملف ثالثي االبعاد

الذي يلغي العالقة بين الحجم و  Resampleتغيير حجم الصورة. ويمكن القيام بذلك عن طريق التحقق من مربع كما في ملف اللون دون  . قم بتعيين دقة الملف ثالثي االبعاد٩

 دقة الملف.

 بت ١٦ - RGB -. ضبط الوضع إلى ١0

 Prophoto RGB: Edit › Convert Profile › Prophoto RGB › Ok. تحويل البروفيل إلى ١١

 طبقة اللون، ببساطة اسحب الطبقة و ابدء العمل.. الملف ثالثي االبعاد جاهز لقبول ١٢

 



103 

 

 

 الشكل ثالثي االبعاد و اللون

 . ابدأ بتسجيل اإلجراءات١3

 اللون على طبقة الشكل ثالثي االبعاد فقط عن طريق تحريك الصور لكي يصبحوا فوق بعض تماماً. . حول تركيب طبقة ١4

 CTRL + T. ثم أدخل وضع التحول الحر: ١5

 جم األولتغيير الح -

 Distortو اختر من القائمة   بزر الماوس األيمن اضغطثم  -

 Warp -بزر الماوس األيمن فوق االعوجاج  اضغطفي النهاية  -

 للمنطقة المحلية في اللوحة. Warpو  Distort. بعد ضبط الصورة على أفضل شكل ممكن ابدء فحص للمشاكل المحلية وإصالحها عن طريق ١٦

  



104 

 

 متعدد الطبقات إنشاء المشاهد

 

 أرفق معلومات االلوان بالعلومات ثالثية االبعاد

 الحصول على اللون وتقديم ملف ثالثي االبعاد  

  افتح ملف العرض ثالثي األبعاد فيPhotoshop"" 

  درجة ٩0أدر الملف 

 )لكي يكون الملف في االتجاه الذي من المفترض أن ينظر إليه في.(

 تحقق من حجم الملف الحقيقي 

   القائمة الصورة < حجم الصورةImage Size > Image 

 "قم بإلغاء تحديد "إعادة العينة ""resample 

  بكسل لكل بوصة( ١/١0) ٢54تعديل الدقة الملف إلى  

 على "موافق" اضغط 

 افتح ملف المعلومات االلوان  

 تحقق من حجم الملف الحقيقي 

 سنتيمتر أو ميلليمتر تعيين وحدة قياس إلى 

 افة معروفة على الملفقياس مس  

 فتح حجم الصورة 

  في البوصة تغيير النقطة (dpi) إلغاء تحديد "إعادة العينة" في حين resample"" 

 )النقطة في البوصة الجديدة = النقطة في البوصة الحالية * )قياس الحالي / المسافة الحقيقية 

 قياس مرة أخرى معرفة المسافة 

 تأکد من أن القيمة صحيحة 

  قيمة النقطة في البوصة الجديدةالحظ 

 ثالثي االبعاد العودة إلى ملف  

 القائمة الصورة < حجم الصورة 

 "تحديد "إعادة العينة resample"ثنائية المكعب "، واختيار Bicubic"" 

  تعيين قيمة دقة الملف لكي تكون أقل من القيمة المذكورة أعاله 

نقطة في البوصة.التغيير ضروري ألنه يحدث على أي حال أثناء عملية التسجيل ويتم  400لبوصة لملف االلوان، اختر نقطة في ا 4٦0)على سبيل المثال إذا كان لديك 

 فقدان مستوى من التفصيل وتكون جودة الملف النهائي أقل وهذا منطقي. لذلك استخدام الحس السليم والخبرة.(

  على "موافق" اضغط 

  حدد الكل وانسخ 

  انتقل إلى ملف األلوان 
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 لصق الملف ثالثي األبعاد 

 على ملف اللون ( )من المهم اتباع النظام كما هو معروض وليس لصق ملف االلوان على الملف ثالثي االبعاد للحفاظ على بروفيل اللون، وبالتالي يتم الحفاظ

  إعادة ضبط النقطة في البوصة الحقيقية 

 القائمة الصورة< حجم الصورة 

 اء تحديد "إعادة العينة"إلغ  resample"" 

 تعديل دقة الملف إلى قيمة الدقة التي تم اختيارها في الملف الثالثي االبعاد 

  ً  اآلن عملية تركيب المافات المختليفة فوق بعض تماما

 تركيب الملفات في تحويلة واحدة 

 بعادتعديل دقة الملف إلى قيمة الدقة التي تم اختيارها في الملف الثالثي اال 

 ً  اآلن عملية تركيب المافات المختليفة فوق بعض تماما

 تركيب الملفات في تحويلة واحدة 

 )من المهم جدا القيام بتركيب الملفات في خطوة  واحد  فقط الن تكرير هذه الخطوة يضر جودة الصورة بشكل ملحوظ.(

  بت عند القيام بعملية التركيب ١٦البقاء في 

  البعاد في الجزء السفلي من الملفترك الطبقة ثالثية 

 فقط فوق أنشاء طبقة تعديل المستويات و اضغط الرسم البياني 

 )وهذا يزيد التباين ويجعل عملية التركيب أسهل.الحظ أن طبقة تعديل المستويات غير مدمرة.(

  50تغيير التعتيم من طبقة اللون لتكون أعلى من٪ 

 ذي تعمل عليه. حاول الحفاظ على قيمة مناسبة للملف.()قد تختلف القيمة اعتمادا على الملف ال

  لوحة الطبقات <<حدد طبقة اللون 

  إلغاء التحديد القائمة التحديد -إلغاء تحديد الكل > 

 ابدء عملية التحول عن طريق القائمة التحرير < التحويل الحر 

 ضبط مقياس طبقة اللون تقريبا لكي تناسب الطبقة ثالثية األبعاد 

  شريط  ")في"Task Bar تحت الشريط الرئيسي من نافذة ،Photoshop" وهناك قائمة ""Interpolation"   اختيار نوع"Interpolation"  لتحويل واختيار

"bicubic ""sharper" )حدد قليال عند تطبيق التحويل، ولكن ال تطبق التحويل بعد 

 زر الماوس األيمن في مربع التحويل واختر  اضغطDistort"" 

  واحدة بعد اآلخر -ضبط الزوايا االربعة 

 )تحقق مرة أخرى من جميع الزوايا في هذه المرحلة يكون كل التركيز على الزوايا و اآلن تم ضبط الزوايا االربعة جيدا(

 زر الماوس األيمن في مربع التحويل واختر  اضغط"Warp" 

  كن حذرا و منظام 

 غيرة أحرس على أن تكون الحركات داخل طبقة الص 

 ابدأ بمركز كل زاوية من الزوايا 

 ضبط جميع االجزاء 

 أعد فحص الزوايا 
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 ضبط مركز اللوحة 

 تحقق مرة أخرى من مركز الزوايا 

 تحقق من مركز اللوحة مرة أخرى 

 افحص الزوايا و أضبط الطبقات 

األخرى. لذلك المراجعة المستمرة تؤدي إلى نتائج أكثر دقة. ثم إن ضبط  )من المهم أن تقم بتكرير هذه العملية ألن كل خطوة قد تؤدي إلى بعض التغيرات في األجزاء

 الملف يكون اقراب للملف الحقيقي و تنخفض نسبة الخطأ إلى حد أدنى.(

 تحقق من الملف مرة أخيرة 

  التحقق من التحويل باكملهFree, Distort, Warp) ) 

 مفتاح " یاضغط علEnter" حيلوحة المفات یالموجود عل. 

 يستغرق األمر بعض الوقت حتى يصل التحويل إلى مرحلة االنتهاء( )قد

  ١00غيير شفافية طبقة اللون إلى٪ 

  50٪ و ٢5أفحص الملف بأكمله و هو معروض في حالة تكبير ٪ 

  ١00غيير شفافية طبقة اللون إلى٪ 

  50٪ و ٢5أفحص الملف بأكمله و هو معروض في حالة تكبير ٪ 

 لون للتحقق من جودة تحويل الملف قم باظهار واخفاء طبقة ال 

 ).إذا كان التحول غير صحيح باقل نسبة، اذهب إلى نافذة التاريخ و عود إلى الخطوة قبل التحول و كرر عملية التحول بأكملها( 

 احذف طبقة الضبط 

 الطبقاتان الثالثية االبعاد و اللون.( )لقد تم االنتهاء من استخدام هذه الطبقة، تم إنشاؤها الظهار الطبقة ثالثية االبعاد، والحفاظ على 

  قص الملف لمقاس مناسب و تحدد الطبقة ثالثية االبعاد حدود الملف 

  احفظ الملف تحت اسم جديد، كاالتيName_16bits" "   أوName_8bits"" 

 )هذا ملف األرشيف الخاص المسجل( 

  طبق بعض الفالتر الذكية مثلSharpen  اوUn-sharp Mask filters سب االحتياجح 

 ٪ ينبغي أن تكون معقولة ومحافظة بما فيه الكفاية(.١00 -٪ ٨0بكسل  0.٨)عادةً قيمة مثل 

  بت ٨بت إلى  ١٦غيير ملف 

  تحويل بروفيل الملف إلىRGB 

 بروفيل األلوان.( KRPano)يجب مناقشة ذلك من خالل فهم الطريقة التي يدير بها 

 " ٨حفظ تحت اسم جديد يحتوي علىbits RGB" 

 هذا الملف مخصص للمشاهد االلكتروني 
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 إنشاء ملفات فردية للطبقات

 KRPanoتستخدم الحقا إلنشاء األجزاء في 

 افتح الملف الذي تم إنشاؤه أعاله ليتم استخدامه للمشاهد االلكتروني 

 " إنشاء طبقة التعديلSolid color" >> أسود 

 وضع طبقة التعديل تحت كل الطبقات االخرى 

  لونها أسود.(إنشاء طبقة التعديل ألن طبقة األلوان محرفة لتتناسب الطبقة ثالثية االبعاد وحوافها قد تخلق شفافية على الحواف التي تنبغي أن تكون )يتم 

 إخفاء الطبقة ثالثية االبعاد 

  >> شفافية ١00تأكد من طبقة اللون ٪ 

 احفظ الملف كنسخة 

 "قم بإلغاء تحديد "الطبقات 

 تحديد "الطبقات" إلى تسطيح الملف للحفظ.( )سيؤدي إلغاء 

  :اسم الملفcolor.psb  أوcolor.psd  أوcolor.tif 

 

 بعد الحفظ

 إخفاء طبقة اللون 

  عرض الطبقة ثالثية االبعاد 

  >> شفافية١00تأكد من الطبقة ثالثية االبعاد ٪ 

 "إضافة طبقة "تعديل مستويات 

 ظهار الطبقة ثالثية االبعاد في المشاهد االلكتروني()طبقة "تعديل مستويات" تهدف لتناقض طفيف ال 

 احفظ الملف كنسخة 

 "قم بإلغاء تحديد "الطبقات 

 )سيؤدي إلغاء تحديد "الطبقات" إلى تسطيح ملف الحفظ.(

  :3اسم الملفD.psb  3أوD.psd  أوD.tif3 

 احتفظ بهذا الملف في بروفيل األلوان 

 الرمادي()ال تقم بتحويل بروفيل الملف إلى تدرج 
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 بعد الحفظ

 أعرض جميع الطبقات 

  >>  50 -٪ 30عيين طبقة اللون لشفافية٪ 

  اضبط طبقة تعديل مستويات إلضافة لتناقض طفيف الظهار الطبقة ثالثية االبعاد 

 )وهذا يجعل الطبقة ثالثية االبعاد  تحت أكثر وضوحا ويعرض المعلومات الحالية بوضوح.(

 احفظ الملف كنسخة 

 ٪ شفافية في العارض.(50ظهور ملف )اللون/الشكل ثالثي االبعاد(  المركب كما تريده  )بمجرد 

 "قم بإلغاء تحديد "الطبقات 

 )سيؤدي إلغاء تحديد "الطبقات" إلى تسطيح ملف الحفظ.(
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 KRPanoإنشاء المشاهدين الفردية مع 

  تحميلKRPano 

 ( xxxxxx؛ كلمة السر:  factumتحميل ملف مضغوط من تسجيل الدخول:)من المهم أن نستخدم نفس اإلصدار، هنا هو نسخة ماك: 

http://www.highres.factum-arte.org/downloads/ 

  قم بفك مجلدKRPano 

  استخدام الملف فقط باسمMAKE PANO (MULTIRES) droplet.app"" 

  :اسم الملفcolor3D50pc.psb  أوcolor3D50pc.psd  أوcolor3D50pc.tif 

 لالسم على ما يرام( "color3D50pc)فقط "

 إغالق الملف دون حفظ 

 )احفظ فقط إذا كنت متأكدا من أنك لم تتسطح أي شيء وترغب في االحتفاظ بالمعلومات المضافة، مثل طبقات التعديل.(

 مع ذلك، احفاظ الكل معا كما هو 

  50ثالثي االبعاد( أنشاء ثالث مجلدات << "الشكل ثالثي االبعاد" و "اللون" و ")اللون/الشكل"٪ 

 ضع الملفات التي تم إنشاؤها أعاله في مجلداتهم 

   واحدا تلو اآلخر، اسحب و أسقط هذه الملفات علىMAKE PANO (MULTIRES) droplet.app"" 

  التطبيق فتح نافذةTerminal Window ١" التي سوف تسألك إذا كان الملف بانوراما جزئية مسطحة، التي ينبغي أن تكون الخيار" 

 التقدم كما يتم إنشاء الجزاء والملفات األخرى في المجلد حيث كان الملف.( Terminal Window)ثم سوف تظهر نافذة 

 قم نفس العملية لجميع الصور الثالث 

 اآلن لديك ثالثة مجلدات 

  تحقق من أن الخطوات المذكورة أعاله قد أجريت بشكل صحيح عن طريق إطالق ملفhtml  واجهة داخل كل مجلد(KRPano )األساسية رقم واحد 

  شفر أجزاءjpeg 

 ).يتم ذلك بحيث ال يمكن الوصول إلى الصور بدون المشاهد االلكتروني المرخص( 

  افتحKRPano Protect Tool.app"" 

 ( KRPano Protect Tool.app""  في مجلد(KRPano 

 "اذهب إلى قائمة  "إعداد الترخيص 

  بمسجل إلىتحقق من ملء خانات الترخيص :         greg@factum-arte.com (greg@factum-arte.com 

 نظرا ألننا ال نملك هذا الترخيص( ال يتم تعبئة الترخيص المجانية للعالمة التجارية( 

 "انتقل إلى عالمة "أداة التشفير 

 قم بإلغاء تحديد جميع المربعات أسفل النافذة 

 :د"على "إضافة مجل اضغطلكل مجلد أنتج أعاله 

  اختر المجلد المسمى"* .tiles" 
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 في قائمة الملفات التي تظهر في هذه النافذة جزاء في هذا المجلد الموجوديتم تحميل اال 

 فوق "تشفير الملفات" اضغط 

  كرر مع كل من المجلدات لتحميل المشاهد االلكتروني 

 أغلق تطبيق التشفير 
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  تحميل المشاهد االلكتروني على السرفر

  أرشيفأنشأ ملف TAR للتحميل ألن تحميل االجزاء و المجلدات مثل هذا يمكن أن تستغرق وقت طويل جدا عبر بروتوكول نقل الملفات FTP  كما يمكن أن يكون هناك

 .عشرات أو مئات اآلالف من االجزاء

 أرشيف TAR يمكن التحكم فيه مع SSH للسيطرة على بروتوكول نقل الملفات، لذلك يمكن أن يكون UNTAR   ونحن  -الرمز البريدي ال يعمل -و اإلعدادات التصريح

  TARبحاجة ل

  ضع كل المشاهد إلكتروني في مجلد واحد يسمى "Viewers".  تأكد من أن ملفات الصور الكبيرة المستخدمة في إنتاج المشاهد االلكتروني خارجة عن الموقع ألننا ال نريد

 .تحميلها

 أفتح محطة في OSX 

  أختر النوعcd"" 

 تغير الدليل( change directory" " تعني cd - cd)تتضمن مسافة بعد 

 " واسمه( اسحب المجلد الذي يحتوي على المشاهد االلكترونيviewers") 

 (Terminal–)سوف تجد المجلد على نافذة 

  لتنشيط نافذةTerminal  اضغطEnter  اوReturn 

 لقد أبلغنا الTerminal .)بتغيير دليل الجذر بحيث تحدث العمليات في هذا الدليل )المجلد 

  سوف نقوم بإنشاء ملف أرشيفTAR.  :سيكون اسمه هو ما يراه المشاهد االلكتروني، على سبيل المثالvirgin.tar وال يمكن أن يوجد مسافات أو أحرف خاصة في ،

 االسم.

 اآلن اكتب في ال tar cvf virgin.tar viewers : Terminal 

 الذي قمنا به من قبل.( cdالذي يوجد داخل  - viewers -من المجلد الذي يطلق عليه المشاهد االلكتروني  virgin.tarيسمى  TAR)وهذا يعني: إنشاء ملف 

  استخدام عميل بروتوكول نقل الملفاتftp  :على سبيل المثالCyperduck on Mac OS: http://cyberduck.ch)) 

  إلى: أفتح اتصالftp.factum-arte.org  :اسم المستخدمfactumar-vie" "  :كلمة السرxxxxxxxxxx"" 

  عند إنشاء االتصال، قم بتحميل ملفTAR .في بروتوكول نقل الملفات 
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 دليل به كل خطوات تجميع راس الماسح ثالثي االبعاد لوسيد



115 

 

 

 الليزر وحدةتركيب 

  المكونات:

 مستشعر درجات الحرارة  PBCلوحة 

  لوحة نحاسية صمام الليزر الثنائي

  قصدير  ورقة بيضاء عادي

  دبابيس ٦موصل كهربائي   M1.6x3مسامير 4

 أدوات:

 مفتاح مسدس -مفتاح ألين  مكواة لحام االسالك 

 

 المنهجية:

و مستشعر درجات الحرارة  صمام الليزر الثنائي تأكد أن الدبابيس الخارجة من و مستشعر درجات الحرارة على اللوحة النحاسية. أثناء التركيب صمام الليزر الثنائي أبدء بتركيب

شرائط قصيرة من ورقة البيضاء العادي  3لوحة النحاسية. أقطع هناك ترتيب خاص يتم قبل وضع مستشعر درجات الحرارة على ال .PBCموافقة إلى الثقوب الموجودة على لوحة 

المخصص لمستشعر درجات الحرارة على  التجويففي الجزء السفلي من  مليمتر في العرض( ثم إضافة الصمغ إلى حافة واحدة من كل قطعة من الورق و ألصقها  ٢)ما يقرب 

هذا يجب أن يكون في شكل سلة ورقية و الهدف منه هو عزل الحرارة المباشرة عن مستشعر  .التجويفوراق الخرجة من بعد وضع هذه السلة الورقية، أقطع اال اللوحة النحاسية.

  ، الشكل أ(١)راجع: الملحق  درجات الحرارة.

صمام الليزر الثنائي الثالثة ودبابيس مستشعر درجات  على اللوحة النحاسية و مرر دبابيس  PBCلوحة   أوال ضع  .PBCاللوحة النحاسية جاهز حاليا لالنضمام إلى لوحة 

 - مليمتر قطر الدائرة ١/٢ -بواسطة القصدير  PBCعندما تضع الدبابيس في االماكن المالئمة لها قم بلحامها على لوحة   .PBCفي الموقع المناسب لهم علة لوحة  الثالثة الحرارة

، الشكل ١على األركانها األربعة. )راجع: الملحق (  (M1.6x3مسامير 4على اللوحة النحاسية استخدم  PBC، الشكل ب( لتأمين لوحة ١)راجع: الملحق  االسالك. مكواة لحام و

 ت(

دبابيس واضغط الجزء البالستيكي إلى حافة الدبابيس لتطويل الجزء المستخدم منها  لكي تركب بشكل صحيح في لوحة االشارت. )راجع:  ٦أالن اتخذ الموصل الكهربائي ذو 

ة في الثقوب الستة بشكل مستوي ثم أبدء بلحامهم بعض أدخل الدبابيس الست .PBCدبابيس بالجزء العلوي من لوحة  ٦، الشكل ث( أخيرا أرفق  الموصل الكهربائي ذو ١الملحق 

  ، الشكل ج(١و مكواة لحام االسالك. )راجع: الملحق  -مليمتر قطر الدائرة  ١/٢ -بواسطة القصدير 
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 تركيب وحدة الليزر

 المكونات:

 غير كروية عدسة   عدسة محدبة 

  حامل العدسة الغير كروية  حامل العدسة المحدبة

 صمغ أرالديت   االستقطابلوحة 

 ( (٢M2x5مسامير 

  أدوات:

 أنبوبة بالستيكية صغيرة  مفتاح مسدس -مفتاح ألين 

 أداة مناولة عدسات وحدة الليزر  مضخة التنظيف الهوائي

 المنهجية:

 (مضخة التنظيف الهوائي: من المهم جداً الحفاظ على العدسات نظيفة في جميع األوقات باستخدام مالحظة)

لتأمين العدسات في مكانها أضف بعناية صمغ  (العدسة الغير كروية و حامل حامل العدسة المحدبة) الغير كروية كالً في الحمل الموافق لها والعدسة المحدبة ابدء بوضع العدسة

العدسة  م إضافة الصمغ من خالل الثقبان الموجودان على جنيبين حامليت  الغير كروية أرالديت على حواف العدسات باستخدام أداة رقيقة على سبيل المثال دبوس. بالنسبة للعدسة

، الشكل خ( بعد أن يستقر و يجف الصمغ، ١ولكن للعدسة محدبة يتم إضافة الصمغ من أعلى في المنطقة بين حواف العدسة و جدران حامل العدسة. )راجع: الملحق  الغير كروية

 ، الشكل د(١حدب في المكان المحدد له. )راجع: الملحق اضاف لوحة االستقطاب على رأس حامل عدسة م

 ، الشكل ح(١: أن الجزء المقوس للعدسة المحدبة يجب أن يكون متوجه إلى أعلى( )تحقق: الملحق مالحظة)

 ، الشكل ز(١جع: الملحق : من المهم التحقق من رسم قطاع رأس الماسح ثالثي االبعاد قبل وضع حامل العدسة في الهيكل لمعرفة الترتيب( )رامالحظة)

عمودي للوحة االستقطاب. ادفع برفق اآلن ضع حاملين العدسات في الهيكل وفقاً رسم قطاع رأس الماسح ثالثي االبعاد. أوالً ضع حامل العدسة المحدبة مع الحفاظ على اتجاهها 

 ، الشكل ر(I. )راجع: الملحق حامل العدسة في الفتحة الموجودة في منتصف الهيكل باستخدام األنبوب البالستيكية

ها برفق خلف حامل العدسة المحدبة. )راجع: أما بالنسبة لحامل العدسة الغير كروية، فقم أوال بإزالة الطبقة المتبقية من الصمغ الجاف لكي يتم ادخلها في الهيكل بسهولة، ثم ادفع

 ، الشكل ذ(١الملحق 
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 تجميع الكاميرات

 المكونات:

  شريط عزل   عمود الكاميرات

 عدسات ٢   لوحة الكاميرا ٢

 M3x16مسامير  ٢   حامل العدسة ٢

 M2x3حلقات بالستيكية  M1.6x6  4مسامير  4

  أدوات:

  الهوائية التنظيف المضخة   أداة مسك العدسة

 مفك النجمة السداسية  مفتاح مسدس -مفتاح ألين 

 المنهجية:

، الشكل س( ثم اربط العدسة في حاملها و ١حامل العدسة األخرى، بحيث عند التجميع تصبح العدسات مواجه لبعضها. )راجع: الملحق أبدء بإعداد اتجاه حامل العدسة لمعارضة 

أن تكون  ، الشكل ش(  ضع حامل العدسة في وضع رأسي مدعم جيداً حيث١اربط المسمار الموجود على حافة حامل كل عدسة الذي يثبت كل عدسة في مكانها )راجع: الملحق 

، الشكل ١، الشكل ص( ثم ضع الشريط العازل لمنع االتصال بين جسم حامل العدسة المعدني والكاميرا. )راجع: الملحق ١العدسة في اسفل و القاعدة في االعلى. )راجع: الملحق 

 ض(

، الشكل ط( قم ١لمسامير تستخدم في تثبيت حامي مستشعر الكاميرا. )راجع: الملحق مفك النجمة السداسية، لفك المسامير الداخلية األربعة من لوحة الكاميرا. تلك ا اآلن استخدام

ً و بشكل صحيح. أعداد  الشريط العازل بإزالة الغطاء البالستيکي )حامي مستشعر الكاميرا( بسرعة و عناية من لوحة الکاميرا و ضع لوحة الکاميرا علی مسامير  4سريعا

M1.6x6  بالستيكية حلقات 4و M2x3. ( هذا الترتيب يساعد 4، ٢ثم  3، ١أوال ثم المسمامير. أضف المسامير بترتب عكسي )أي  على لوحة الکاميرا ضع الحلقات البالستيكية

، ١الملحق ) .3Mx16امير تخدام مسعلى استقرار لوحة الكاميرا أثناء التركيب و ييسر عملية التركيب. أخيراً ركب حامالن الكاميراتان في امكانهم على عمود الكاميرات باس

  -الشكل ظ( 

 

 البالستيكية أطول نسبيا من مساميرها وبالتالي فمن الضروري قص الجزء اإلضافي( : الحلقاتمالحظة)

 : من المهم أن تكون حذرا للغاية أثناء نقل الكاميرا من الحماية إلى حامل الكاميرا(مالحظة)
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 تجميع الهيكل

 :المكونات

 طبق االتصال   عمود الكاميرات

 شريحة علبة الكابالت   وحدة الليزر

 الليزر شريحة حماية   المشبك الداخلي

  (M2x10) مسامير ٦   M2 حلقات ٦

 (M3x5) مسامير ٢  (M4x12) مسامير 4

 (M2x5) مسامير ١  (M1.6x3) مسامير ٢

 دبابيس الوتد  (M2x5) مسامير بال راس ٢

 :أدوات

 مفتاح مسدس  -مفتاح ألين     مطرقة

 أداة االكريليك لضبط زاوية دوران إسقاط الليزر   أنبوبة بالستيكية صغيرة 

 :المنهجية

 ، الشكل ع( قم اآلن بتثبيت وحدة الليزر على١من دبابيس الوتد. )راجع: الملحق  ٢و  (M4x12) مسامير 4إرفاق عمود الكاميرات إلى طبق االتصال باستخدام مجموعة من 

بعد ذلك ارفاق  .(M3x5) مسامير ٢ثم قم بإرفاق شريحة علبة الكابالت إلى جانب وحدة الليزر باستخدام  .M2 حلقات ٦و  (M2x10) مسامير ٦طبق االتصال باستخدام  

 .(M2x5) المشبك الداخلي إلى طبق االتصال باستخدام المسمار

 أفقي و توصلها بلوحة االردوينو الموجودة بوحدة التحكم بواسطة كبل الشريط.( لماسح الضوئي على إطار رئيسي: قبل القيام بأي خطوات أخرى يجب أن تركب رأس امالحظة)

أفقي لكي  في وضع إطار رئيسي ليكون خط عمودي. في هذه المرحلة نستخدم صمام الليزر الثنائي اآلن رأس الماسح الضوئي جاهز لالستخدام ولكن قبل ذلك يجب تعديل إسقاط

بسهولة. ضع أداة االكريليك تحت رأس الماسح الضوئي و شدد عليها بواسطة  (LBR - Laser Beam Rotation) أداة االكريليك لضبط زاوية دوران إسقاط الليزر ليتقب

ة التي استخدمتها قبل في إدخال حاملي العدسات دخل البالستيكية الصغير الذراع الممتد منها. )هذه األداة تمكنا من رؤية أسقط الليزر على مقياس زوايا( أالن استخدم األنبوبة

على جانب   (M2x5) مسامير بال راس ٢ لوحة االستقطاب عمودية تماما. بعد تعديل إسقاط الليزر اربط حامل العدسة المحدبة لكي تجعل الفتحة على أضبط اتجاه وحدة الليزر و

 .(M1.6x3) بمسامير األمامية بعمود الكاميرات و ثبتهاشريحة حماية الليزر على الفتحة  وحدة الليزر ثم ركب
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 أعداد الليزر

 

 :المكونات

  (M2x5) مسامير بال راس ٢

 :أدوات

  أداة االكريليك لضبط زاوية دوران إسقاط الليزر   مفتاح مسدس -مفتاح ألين 

 أنبوبة بالستيكية صغيرة  

 

 

 

 الليزر: ضبط إسقاط

على جانب  ( (M2x5 بال راس المسامرين فك أفقي ثم ركب رأس الماسح الضوئي على إطار رئيسي اساسيتان، أوالً تأكد أن أسقط الليزر أفقي تماماً.لضبط الليزر هناك خطوتان 

ة أسقط الليزر على مقياس زوايا يحتوي ضع أداة االكريليك تحت رأس الماسح الضوئي و شدد عليها بواسطة الذراع الممتد منها. )هذه األداة تمكنا من رؤي وحدة الليزر. بعد ذلك

حامل  أضبط اتجاه و البالستيكية الصغيرة التي استخدمتها قبل في إدخال حاملي العدسات دخل وحدة الليزر استخدم األنبوبة  أثناء مشاهدة الليزر على هذه االداة نقوش رأسية.( على

   ة تماما.لوحة االستقطاب عمودي العدسة المحدبة لكي تجعل الفتحة على

الموجودين في الجزء الخلفي من لوحة التحكم بالليزر . أالن حرك لوحة (  (M2x5تماماً و إن لم تكون فك )قليالً( المسامرين أداة االكريليك ثانياً أكد أن أسقط الليزر في وسط

 أداة االكريليك ثم اربط المسامير باحكام. الليزر برفق حتى ترى إسقاط الليزر في مركز
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 أعداد وضبط الكاميرات

 المكونات:

 5x2M( ) مسامير بال راس ٢

 أدوات:

 مفتاح مسدس -مفتاح ألين 

 

 :أعداد الكاميرات

يقرأها هنا يمكنك تغير رقم الهوية المقابلة لكل كاميرا لكي يستطيع أن  (IDS Camera Manager software) من أجل أعداد الكاميرات، أدخل على برنامج أدارة الكاميرات

زم. عند االنتهاء من ذلك أدخل على تطبيق لوسيدا للمسح ثالثي االبعاد. في برنامج أدارة الكاميرات أدخل على حساب معلومات الكاميرا و غير معرف الكاميرا إلى الرقم الال

 .تطبيق لوسيدا للمسح ثالثي االبعاد و اضغط اعدادات و سيتم عرض رؤية الكاميرات على الفور

 ل( -، األشكال ف ١تحقق: الملحق  (IDS Camera Manager software: للحصول على نظرة مفصلة من خالل النوافذ التي سوف يفتحها )ةمالحظ)

 ضبط الكاميراتان:

في عالمة اإلعدادات تحقق  البعاد.والتحقق من أن جميع الوصالت الالزمة متصل أفتح تطبيق لوسيدا للمسح ثالثي ا أفقي رئيسي بعد تركيب رأس الماسح الضوئي على اإلطار

 :ثم قم بالتالي على واحدة من الكاميرات ثم أخرى .B وكاميرا A من نافذة الكاميرا، ابدء بتحديد الكاميرا

 3عن طريق تحركها إلى الداخل و الخارج )من أجل القيام بذلك مع سهولة خفيف ربط المسمار بال الراس الموجود  ضبط تركيز العدسةla ب كل حامل الكاميرا. تذكر  الجان

 أن تربط المسامير بشدة عند االنتهاء من تعديل التركيز(

 اضبط زاوية الدوران عن طريق تحريك حامل العدسة 

 شة كحركة عموديةلى الشاضبط نافذة العرض عن طريق فك المسامير األربعة في الجزء الخلفي من لوحة الكاميرا ما يسمح للحركة الحرة. الحظ الحركة األفقيا تظهر ع.  
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 المشاكل المحتملة والحلول

 

 ماذا لو كان رأس الماسح الضوئي متصال بالكمبيوتر و حتى اآلن ال يظهر ضوء الليزر؟

فوق رأس الماسح الضوئي و وحدة التحكم. أبدأ بالتحقق من الكابالت وإذا كانت على  PCBفي هذه الحالة المشكلة هي واحدة من اثنين،إما كابل الشريط غير متصل جيداً بلوحة 

 فوق رأس الماسح الضوئي و اردوينو اتصال المجلس. PCBما يرام، تحقق من لوحة 

 ماذا لو ظهر خط الليزر كاسقاط غير واضح/منتظم؟

أخراج العدسات. ثم أفحص العدسات لتتأكد أن الصمغ لم يالمس أي جزء من حواف العدسات )العدسة الغير  وهذا الوضع شائع، عندما تظهر هذه المشكلة فك وحدة التحكم بالليزر 

يجب تغيرها بعدسة آخرى. إذا كانت العدسات سليمة قم بتظيفها بدقة و بعد ذلك ركب راس المسح ثالثي  أي من العدساتإذا وجدت الصمغ على سطح  كروية و العدسة محدبة( 

 االبعاد و افحص خط ليزر مرة أخرى.)لتغير العدسات يرجى الرجوع إلى القسم: تركيب وحدة الليزر(

 ماذا إذا كانت كثافة الليزر أقل من المعتاد؟

 ل إال بعد االنتهاء من جميع خطوات اإلعداد ويكون رأس الماسح الضوئي جاهزا للمعايرة. عند هذه النقطة يجب خفض كثافة الليزر إلى أدنىال يمكن رصد هذا النوع من المشاك

را ولكن إذا كان يظهر كخط خافت أو في إطار الكامي كخط أبيض  الليزر  " تكون كافيا( أالن يجب أن يظهر١" " )أداة المعايرة لديها سطح المع و بالتالي أدنى القيمة ١" القيمة 

جيب البرنامج عند الضغط على خط رمادي غامق هناك مشكلة. ومع ذلك، فمن األفضل االستمرار في عملية المعايرة والتأكد من وجود المشكلة. في حال تواجد مشكلة، لن يست

 تعطل البرنامج.يوسوف Pulse  "زر "نبض

كما أن وجود ليزر ضعيف يؤثر على مسح األسطح الداكنة، فإن  .سوف تجدها تعمل بشكل أفضل ولكن هذا ال يحل المشكلة ة كثافة الليزرإذا حاولت العملية مرة أخرى مع تعلي 

 -الن هذا يعتبر اهدار للخامات(  PBCالحل الوحيد هنا هو تغيير صمام الليزر الثنائي. )مالحظة: ليس من الضروري تغيير اللوحة النحاسية بأكملها أو لوحة 

 )لتغير صمام الليزر الثنائي يرجى الرجوع إلى القسم: تركيب لوحة الليزر(

 أو يحرك راس الماسح الضوئي دون ماذا لو تم تجميع رأس الماسح الضوئي والليزر و الكاميرات بشكل جيد و لكن  عند المعايرة أو المسح ثالثي االبعاد البرنامج ال يستجيب

 ظهور أي معلومات على الشاشة؟

الفيديو اختبر رأس الماسح الضوئي مع في هذه الحالة المشكلة تأتي من أسالك الفيديو التي توصل بين الكاميرات و راس الماسح الضوئي. للتأكد من أن المشكلة قادمة من أسالك 

كنت تختبر األسالك باستخدام مقياس الجهد الكهربائي قد تظهر نتائج إيجابية ولكن إذا كان ال يمكنها  أسالك أخرى . إذا تأكدت من المشكلة يجب استبدال األسالك. )مالحظة: إذا

 العمل بشكل صحيح يجب تغيرها(

 ماذا لو كابل الشريط ال يعمل بشكل صحيح؟
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نك إضافة مغناطيس على الكابل لضمان أدائه أو إستبداله بسلك كهرومغناطيسي على كابل الشريط و ذلك يمنعه من العمل بشكل صحيح. هنا يمك تفريغ في بعض األحيان يوجد

 محمي.

 ماذا لو عرض الكاميرا في قائمة اإلعدادات يستجب ببطء عن رؤية الكاميرا؟

لى جهاز الكمبيوتر وهذا يسبب فشل في الذي يتم استخدامه الكاميرا البطيئة. المشكلة هنا تكون أن الكاميراتان يستخدمان امداد طاقة وحد ع USBفي هذه الحالة تحقق من منفذ 

 للكاميرا ذات المشكلة. USBالكشف عن اإلشارة. لذا غير منفذ 
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 تجمع وحدة التحكم :ثالثي االبعاد لوسيدا الماسح الضوئي

 المكونات:

 3 وحدات تحكم 

 لوحة اردوينو 

 ١0  مساميرM3x8 

 قاعدة االكريليك 

 ( ٢00كابل التيار الكهربائي )سم 

 ( ١5كابل الشريط المسطح )سم 

 4 ( ٦00كبل موصل )سم 

 فريت لكابل التيار الكهربائي ١ 

 فريت لكابل الشريط المسطح ١ 

 فيريت لشرائح كابل الشريط المسطح ٢ 

 3 وصالت للمحرك 

 دوات:األ

 مكواة لحام االسالك 

 قصدير 

  مفتاح مسدس -مفتاح ألين 

 مفك مسطح الرأس 

للبدء، ضع الثالث وحدات المسؤلين عن التحكم الحركي و لوحة االردوينو في 

 مسامير ١0االماكن الموافقة لهم على قاعدة االكريليك. ثم اربطهم باستخدام 

)M3x8 مالحظة: تأكد من أن يتم وضع قاعدة االكريليك على الجانب الصحيح

م من كابل الشريط س ١5مسامير، أعد ال إحكامقبل وضع مسامير( عندما يتم 

مسطحة، على أحد نهايات كابل ضع الفريت و ركب الموصل كهربائي. ضع 

-الكابل األحمر لكي يكون على الجانب األيمن أثناء التواصل مع لوحة ال

PCB.  انقسامات أسالك و لكن نحتاج  ١0يحوي كابل الشريط المسطح على

و ضع كل انقسامات  ١فقط لسبعة منهم. أبدء من الحافة الحمراء كما رقم 

األسالك السبعة في المقابس كهربائية على رؤوس وحدات تحكم الثالث في 

 :الترتيب المبين في الرسم البياني التالي
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لحد من ضوضاء اإلشارة فريت صغيرة ل ٦و سلك رقم  5بإحكام المسامير لتؤمن كل سلك في مكانه. ركب على كالً من سلك رقم  كل انقسامات األسالك في أمكنها قم عندما تضع 

من قسمين واحد أسود واألخرى األحمر، سوف يتم  التيار الكهربائي سم. يتكون كابل ٢.5كالً منهم  كابل التيار الكهربائي قبل وضعهما في المقابس المقابلة. اآلن أعد جزئين من

بعض من الطرفين و أزل الغطاء عنهم ثم أدخلهم في المقابس كما يتبين في الرسم البياني افصل االسالك عن  .الكهربائي استخدام السلك االسود ليكون األرض واألحمر ليكون

  .أعاله

 

رف اآلخر إلى الموصل الكهربائي متر كابل التيار الكهربائي، ضع طرف واحد من كابل في المقابس على وحدة التحكم الثالثة حيث توجد األسهم على الرسم. ثم قم بالحام الط ٢أعد 

متر. عند تجهيز األسالك الثالثة ٢متر و ١٬5أقسام كل جزء طوله بين  4أجزاء من الكابل الموصل ذات  3دير. بعد ذلك يمكنك البدء في العمل على أسالك المحرك. أعد المست

قة الخارجية ذات األسالك الداخلية األربعة. الحام األسالك من الطب سم  0.5طبقة البالستيك الخارجية، و أظهر األسالك الداخلية األربعة، ثم أزل  سم 4 -سم 3أزل من كل جانب 

 :األربعة بالموصل الكهربائي على الترتيب التالي

 

 

 

 

 

 

 

أما بالنسبة إلى الطرف اآلخر ضع كل كابل موصل 

 :للترتيب الموضح هنافي وحدة تحكم وفقا 

 

 

 

 

  

 الكابل الموصل الكهربائي
 أحمر أحمر

 أصفر أحمر + أبيض

 أزرق أخضر

 أبيض أخضر + أبيض
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الشكل ح: ضع بعناية العدسة 

محدبة، و الجانب المنحني في 

 اتجاه علوي

 

 

  

 الملحق األول

 عملية التجميع

 

الشكل أ: إعداد اللوحة النحاسية إليواء مستشعر 

 درجات الحرارة باستخدام شرائط ورق بيضاء عادية

الشكل ت: مسامير الزاوية األربعة  

واللوحة  PCB التي تضم لوحة

 النحاسية 

الشكل ت: مسامير الزاوية األربعة التي 

 واللوحة النحاسية PCB تضم لوحة

دبابيس في  ٦الشكل ث: ضبط الموصل الكهربائي ذو 

 مكانه قبل اللحام

 ٦الشكل ج: لحام الموصل الكهربائي ذو 

 PCB دبابيس إلى لوحة
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الشكل خ: لصق 

العدسة المحدبة 

لحاملها باستخدام 

 صمغ أرالديت

االستقطاب فوق الشكل د: وضع لوحة 

 حامل العدسة المحدبة

الشكل ذ: بعد أن 

يجف الصمغ ازال 

طبقة الصمغ 

 اإلضافية

الشكل ر: وضع حامل العدسة المحدبة في 

هيكل الليزر باستخدام أنبوبة صغيرة من 

 البالستيك
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 الشكل ز: لوسيدا راس الماسح ثالثي االبعاد 

 يبين ترتيب وضع العدسات - A-A قطاع
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 الشكل س: حامال الكاميرا في االتجاه الصحيح
الشكل ش: عدسة الكاميرا و هي 

 مثبتة على حامل الكاميرا

الشكل ص: حامل الكاميرا مدعم بين 

سطحين لتسهيل الوصول إليه أثناء 

 وضع الكاميرات

الشكل ض: وضع الشريط العزل على 

 حامل الكاميرا

الشكل ط: مفك النجمة السداسية، لفك 

المسامير  األربعة التي تثبيت حامي مستشعر 

 الكاميرا

الشكل ظ: وضع الكاميرا على حامل 

 الكاميرا
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الشكل غ: تركيب وحدة 

الليزر بطبق االتصال 

مسامير ٦بواسطة   

(M2x10) 

الشكل ع: عمود الكاميرا ملحق بطبق 

 االتصال عن طريق دبابيس الوتد

الشكل ف: شاشة عرض برنامج أدارة 

  الكاميرات

(IDS Camera Manager software) 

الشكل ق: شاشة عرض حساب معلومات 

الكاميراتالكاميرا في برنامج أدارة    

(IDS Camera Manager software) 
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الشكل ك: شاشة عرض حساب 

الوظائف اإلضافية في برنامج 

  أدارة الكاميرات

(IDS Camera Manager 

software) 

الشكل ل: عرض الكاميرا في تطبيق لوسيدا بعد أعداد الكاميرا 

  بشكل صحيح على برنامج أدارة الكاميرات

(IDS Camera Manager software) 
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الشكل أ: هيكل وحدة 

 الليزر

شريحة  :الشكل ب

 الليزر حماية

 الشكل ت: عمود الكاميرات

الثانيالملحق   

 المكونات
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الكاميرات مركب على طبق االتصالالشكل ث: عمود   الشكل ج: طبق االتصال 

الشكل خ: حامل  الشكل ح: حامل الكاميرا

 العدسة الغير كراوية
 الشكل ذ: العدسة المحدبة الشكل د: حامل العدسة المحدبة
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الشكل ر: عدسات 

 الكاميرات

الشكل ز: اللوحة 

 النحاسية )االمام(

الشكل س: اللوحة 

 النحاسية )الخلف(

الشكل ش: صمام 

 الليزر الثنائي

الشكل ص: شريحة 

 علبة الكابالت

الشكل ض: المشبك 

 الدخلي
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عدسات وحدة الليزرالشكل أ: أداة مناولة  مفتاح مسدس -الشكل ب: مفتاح ألين    الشكل ت: مضخة التنظيف الهوائي 

الشكل ج:  أداة تعديل عدسات وحدة الليزر  الشكل ث: قاطعة

بالستيكية صغيرةأنبوبة   
الشكل ح: مفتاح ألين 

مفتاح مسدس  -صغير 

 صغير

 الشكل خ: صمغ أرالديت الشكل ذ:  مكواة لحام االسالك و قصدير الشكل د: مطرقة

 الملحق الثالث

 األدوات
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 السداسية المسامير   

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسامير بال راس 

 

 

 الحلقات

  

 الحجم الكمية

2  (M1.6x3) 

4 (M1.6x6) 

1 (M2x5) 

٦ (M2x10) 

4 (M3x5) 

2 (M3x16) 

4 (M4x12) 

 الحجم الكمية

4 (M2x5) 

 الحجم المادة الكمية

 M2x3 بالستيك 4

 M2 معدن ٦

 الملحق الرابع

 المسامير
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 الملحق ب

 فهرس أجهزه المسح المستخدمة ومهمة كل جهاز منها
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FARO Focus 3D X 330 

 

يستخدم هذا الجهاز إلى جانب أجهزة المسح المسطح كأداة  Arte Factumدرجة من أي مكان يوضع فيه. في  3٦0يستخدم هذا الجهاز لعمل مسح ثالثى األبعاد لمساحة 

 تكمليية لعمل خامة رقمية دقيقة والتى سيكون عليها السطح بدقة.

               

 ال التي المسح لعمليات تستخدم :Focus3DX 330 فارو الضوئي المسح نظام  

 مواقع ١4 في درجة 3٦0 - مليمتر 0.٦  النظام دقة متوسط - عالية دقة تحتاج

 بولونيا بيترونيو، سان كنيسة مسح عند مختلف

 لتسجيل الضوئي الماسح ياستخدم ScanLab Projects من تروسيل ويليام

 ماريا سانتا) ١4٩٨-١4٩5 زيتية، ألوان فينشي، دا ليوناردو األخير العشاء

 (ميالن غرازي، ديل
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 الليزر نبض الماسح الضوئي ثالثي االبعاد قائم على وقت الرحلة /التقنية : 

 م(330 -م  0.٦مسافة التسجيل: المدى الطويل المتوسط )

 مليون نقطة لكل عملية مسح. ٧50الدقة : تعتمد على التفاصيل المطلوبه والمسافة من المجسم وتكون من مليون الى 

 المجسم : منخفضة نسبيأ. المطابقة لسطح

 ثانية الى ساعتان لكل عملية مسح.  30وقت التسجيل : يعتمد على جودة ودقة االعدادات . 

 .الكثير من الوقتوقت المعالجة : يعتمد على البيانات والمخرجات المطلوبة وفى المتوسط يستغرق 

 يخرج بصيغة سحابة نقطية. SLFصيغة الملف  : الملف االصلي 

 ، حامل للجهاز، كاميرا، واإلشارة الهندسية.Terrestrial LiDAR scannerالمعدات : 

 بيئة العمل : مكان قاتم بعيداً عن الضوء وتجنب أشعة الشمس المباشرة والمطر. 

 والخلفية الجيوماتيكية. المستخدم : شخص واحد فى مستوى المهارة لعمل المسح
 المعالجة : تتطلب خبرة فنية ومهارة كبيرة وتجارب سابقة فى التصوير الرقمي الجيوماتيكى. 

  لمبانى والمواقع األثرية استخدامات الجهاز: في توثيق البيانات الداخلية والخارجية مثل اآلثار وا
 :همزاياال

 صغير وخفيف الوزن.
 بعيد المدى في تسجيل األشكال الكبيرة والضخمة.  

 ميجا بكسل بااللوان والصور المركبة.  ٧0تسجل الكاميرا 
 شكل الجهاز بسيط.

 اليحتاج الى الكمبييوتر فى عمل المسح. 
 يعمل ببطارية قابلة لالستبدال.

 العيوب : 
 ى عمل نسخة طبق األصل ال يستطيع التقاط بيانات عالية الدقة لسطح المجسم الستخدامها ف

 تباعد مدى الدقة.
 يحتاج الى خبرة كبيرة فى معالجة البيانات.

 ال يستطيع مسح االسطح الالمعة والعاكسة والشفافة. 
 المخرجات : شكل رقمى ثالثى االبعاد للمباني والمجسمات على شاشه الكمبيوتر، الطباعة ثالثية األبعاد فى مسح المناطق االثرية . 
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 Lucidaجهاز المسح ثالثي األبعاد 

 

، ويحصل هذا الجهاز على معلومات عالية الدقة في المناطق Factumهذا الجهاز ثالثي األبعاد قام بتطويره وتصميمه المهندس مانويل فرانكيلو وهو خاص بمؤسسة 

 اللون.المسطحة، ووظيفة هذا الجهاز الحصول على بيانات عالية فيما يخص السطح والملمس وليس 

     

  

 لوسيدا االبعاد ثالثي الضوئي الماسح
  بطرس الشهيد القديس اغتيال بيليني لوحة بمسح يقم لوسيدا االبعاد ثالثي الضوئي الماسح

 لندن الوطني، المعرض في( سنتيمتر ١.١٦5×7.٩٩)
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 .البياناتالمثلثات في تسجيل حساب التقنية : يعمل الجهاز بنظام 
 .سم10الى  8المسافة بين الجهاز والسطح: من 

 .نقطة في كل سنتيميتر( 10000ميكروميتر ) 100الدقة: 
 .: عالية جداالمجسم المطابقة لسطح
  .متر مربعساعات لكل  4وقت التسجيل: 

 .وخبرة المستخدمويعتمد على قوة معالج الكمبيوتر متر مربع  ساعات لكل  ٦الى  4وقت المعالجة: من 
 AVI ،ris، 32bitTIFF  ،TIFF 8bit(Shaded)صيغة مخرجات الجهاز : 

 أجزاء الجهاز: هيكل الجهاز، وحدة التحكم، كتلة المسح، وجهاز كمبيوتر.
 .اإلضاءة المحيطة وانخفاضبيئة العمل : أن يكون الجهاز مثبت جيداً ال يهتز 

 من المهارة والخبرة.المستخدم : شخص واحد على مستوى عالي 
 المعالجة : شخص واحد على مستوى عالي من المهارة والخبرة.

 .الحد األقصى لمساحة التسجيل: يعتمد على حجم هيكل الجهاز
 الجداريات والنقوش الموجودة على الصخور، واللوحات والخرائط  واألقمشة.في تسجيل ومسح الجهاز:  استخدامات

 :همزاياال
 من العمل عليها، كاألسطح الالمعة والذهب.األخرى جهزة المسح ثالثي األبعاد أيستطيع العمل على األسطح المختلفة والتي ال تستطيع 

 .يحفظ البيانات في شكل فيديو خام
 .البيانات الواردة من الجهاز ثالثية األبعاد في شكل صورة ثنائية البعد

 البنفسجية واألشعة تحت الحمراء واللون. يل المثال األشعة فوقيمكن دمج البيانات مع بعضها، على سب
 ً  .سهل الحمل والتركيب والتشغيل ورخيص نسبيا

 .و البطاريةأيعمل بالتيار الكهربائي المباشر 
 ممت برامج الجهاز بشكل مفتوح المصدر للتمكن من التعديل والتطوير فيه.صُ 

 العيوب:
 .حساس جداً اذا حدث اي اهتزاز

 .المباشر ءالضوبيتأثر 
 .سم2.5محدود العمق في مسافة 

 .سرعة عمل الجهاز بطيئة
 .ال يعمل على األسطح الشفافة جدا

 مجها مع بيانات اخرى.كيف يتم التعامل مع مخرجات البرنامج :االحتفاظ بمعلومات أصلية دقيقة للمواقع االثرية على الكمبيوتر لعمل نسخ طبق االصل منها بعد د
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Kreon  Zephyr 50 3D scanner 

 

محاور، ومع البحث  ٧أو  ٦هو جهاز مسح ثالثي األبعاد محمول ذو ذراع روبوتية يستخدم فى مسح الهياكل والمجسمات ، وهو من اوائل أجهزة المسح المحمولة. يعمل فى 

 والتطوير الناتج عن صناعة االلعاب تم الحصول عليه.

 

 

  

 ألي على مركبة Kreon Zephyr 50 3D الضوئي الماسح رأس
 (Cimcore Stringer ذراع) كريون نظام ياستخدم سكاربا غابرييل

 الموجودة الميالد قبل التاسع القرن من المجنح جني رأس لمسح

 بهارفارد ساكلر م آرثر بمتحف
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 التقنيه : يعمل الجهاز بنظام حساب المثلثات فى تسجيل البيانات.  
 متر.  2ملم ،والذراع يصل الى 50المسافة بين السطح : قريبة المدى وأجهزة األستشعار تعمل فى عمق 

 ملم.  1ميكرومتر فى  50الدقة : تعتمد على سرعة عملية المسح وأقصى دقة هى 
 : عالية.المجسم  المطابقة لسطح

 الف نقطة فى الثانية. 30وقت التسجيل والمعالجة : 
 : شكل معين بصيغة سحابة منقطة وخطوط شبكية. صيغة مخرجات

 محاور، حامل ، كمبيوتر. ٦أجزاء الجهاز : كتلة الجهاز ، ذراعين ذو 
 بيئة العمل : يستخدم فى كل الظروف. 

 المستخدم : شخص واحد ذو خبرة ومهارة. 
 ومهارة. خبرة ذو واحد شخص:  البيانات معالجة

 متر مربع 2أقصى مساحة عمل: يصل مدى اذرع الجهاز الى 

 استخدامات الجهاز :فى تسجيل و مراقبة جودة السيارات ، الطيران ، االنشأت ، الهندسة العكسية ، المجسمات. 

 مزاياه : ال
 خفيف الوزن وسهل اإلستخدم.

 يستطيع تسجيل االماكن التى يتعذر الوصول اليها. 
 يعمل فى مختلف الظروف. 

 يستطيع العمل على االسطح المعقدة. 

 : عيوبال
 بطىء ويحتاج العادة المسح لتحسين الدقة. 
 مساحة المسح محدده بطول اذرع الجهاز. 

 حساس جدأ اذا حدث أي إهتزاز لذا يحتاج الى قاعدة ثقيلة. 
كمية بيانات كان يجب ان يتم تسجيلها في وقت واحد، ولم تكن هناك رؤية واضحة للمنطقة توقف البرنامج عند  200٧و  200٦أثناء استخدام البرنامج في 

 الممسوحة.
 يحتاج الى طاقة كهربائية مباشرة.

 كيف يتم التعامل مع المخرجات : فى شكل معلومات على الكمبيوتر ، طباعة ثالثية االبعاد ، الهندسة العكسية. 
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Nub 3D SIDIO Scaner 

 

، وهذا الجهاز ذو أنظمة مفيدة جدأ فى التقاط تفاصيل كاملة لألسطح 200٦هذا الجهاز الذي تم تطويرة بواسطة شركة في برشلونة منذ  Arte Factumاستخدمت 

 والمجسمات. ومخرجات الجهاز واضحة جداً فى صورة سحابة منقطة .

  

 أبريل روما، بورغيز، غاليريا سيديو، NUB3D الضوئي الماسح بواسطة بورغيز باوليناl الضوئي المسح

٢0١3 



144 

 

 التقنية : ماسح منتظم الضوء. 
 متر.  1الى  سنتيمتر ٦0الى  30مسافة العمل : قريب المدى من 

 ميكرومتر.  250الى  130الى  ٧5الدقة : من 
 : عالية جداً. المجسم المطابقة لسطح

 مثل سرعة الغالق وخصائص السطح، لكنه سريع جدأ. وقت التسجيل : يعتمد على عدد من المتغيرات
 وقت المعالجة : يعتمد على سهولة او تعقيد المجسم. 

 ليتم ادخالة لبرنامج المعالجة.  PIFويتم تصديرة بصيغة  TRIصيغة المخرجات : سحابة منقطة، والصيغه االصليه 

 بروجكتر، كمبيوتر، ممر حديدى.أجزاء الجهاز : ثالثة حوامل ، كتلة المسح ، جهازين 
 بيئة العمل : إضاءه منخفضة او مكان مظلم وان ال يحدث اهتزاز بالجهاز والتيار الكهربائي. 

 المستخدم : من الممكن شخص واحد ولكن يُفضل شخصين ذي مهارة وخبرة.

 المعالجة : تتطلب خبرة ومهارة. 

 لكل عملية مسح.   سنتيمتر مربع 50أقصى حجم لتسجيل : 

 استخدامات الجهاز : في مسح وتسجيل المجسمات والمنسوجات والصخور واألسطح وأي شيء يحتاج لمسح عالى الدقة.

 مزاياه : ال
 توجد به عالمة محاذاه تلقائيه مرئيه. 

 قياسات دقيقة وجوده عالية.
 بيانات واضحة فى صيغة سحابة منقطة.

 التحكم فى البيانات بعد معالجتها. 
 يتم تطويرها وبنائها وبيعها من خالل شركه صغيرة.

 ال يتلف الجهاز بسهولة. 

 العيوب : 
 ثقيل الوزن ذو أجزاء كثيرة تحتاج الى مساحة.

 ال يمكن مسح األشياء المظلمة جداً والشفافة والعاكسة أو الالمعة. 
 الضوء الصادر من الجهاز يولد حرارة كبيرة. 

 حساس جدأ فى حال حدوث اهتزازات. 
 يحتاج الى تيار كهربائى مباشر. 

 البرامج المستخدمة غاليه ومكلفة. 
 نظام تقويم معقد.

 به كاميرا واحده فقط.

ثالثية االبعاد ، معلومات إلنتاج نسخ طبق االصل، واستخدام المعلومات في كيف يتم التعامل مع المخرجات : معلومات عاليه الدقه تستخدم على الكمبيوتر ، طباعة 
 الهندسه العكسية. 
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Breuckmann Smart Scan 3D 
 

فى مشاريع مختلفة ويُستخدم كثيراً  Arte Factumالمعلومات الوارده من هذا الجهاز تتخذ شكل شبكة معلومــــــات ثالثية األبعــــــاد بدقة وجودة عالية، وتستخدم مؤسسة 

 لبساطته وسهولة معالجة البيانات فية. 

  

 هدسون هنري استوديو في بريوكمان االبعاد ثالثي الضوئي الماسح يعد أرت فاكتوم من بيك ألكس

 صغير تمثال لمسح



146 

 

 

 ماسح منتظم الضوء.التقنيه : 
ً  متر :المسافة بين السطح   .تقريبا

  سنتيمتر مربع في االلتقاط. ٦0 x ٦0ميكرون  لكل  250سنتيمتر مربع في االلتقاط؛  x 30 30ميكرون لكل  140  : الدقة
 : عالية جداً. المجسم المطابقة لسطح

 .أسرع من سيديو يعتمد على الدقة ولكن عموماوقت التسجيل : 
 أسرع من الماسح الضوئي سيديو.وقت المعالجة : 

و محمل عليه برنامج GB RAM)  (32جيجا بت  32قوي و تكون الذاكرة العشوائية على االقل  GPU: الماسح الضوئي و حامل و كمبيوتر محمول ذات اجزاء الجهاز

OPTOCAD وأدوات المعايرة 
 . اإلضاءة المنخفضة، بدون اهتزازات بيئة العمل :

 )مثالياً شخصين(المستخدم : شخص واحد ذو خبرة ومهارة. 

 )مثالياً شخصين( ومهارة. خبرة ذو واحد شخص:  البيانات معالجة

 .متر مربع لكل جلسة مسح 1أقصى مساحة عمل : 

 المنحوتات، األقطع األثرية، النقوش، الواجهات الخ. استخدامات الجهاز :

 مزاياه : ال

 أخف وزنا وأسرع و معداته أقل من سيديو •

  MP 8.0-2.0-0.8بدقة:  يلتقط اللون •

         الجيهز زكي فإنه ينتظر حتى تتوقف كل االهتزازات قبل أن يبدء بعملية المسح الضوئي •

  ال حاجة الستخدام عالمات للجمع بين المساحات التي تم تسجيلها •

 نظام الكاميراتين يجمع بين المعلومات •

 و تجميع المعلومات للحصول على أعلى مستوى للدقة و الجودة (Photogrammetry) فتجرمتري-يمكن القيام بالمسح عن طريق الضوء و التصوير •

 ضوء الليد ال يولد الحرارة •

            يقوم البرنامج بتركب االجزاء الممسوحة تلقائيا و يري المستخدم عرض للشكل مما يجعل البرنامج سهل و بسيط في العمل •

 السريعة معالجة الشبكة النهائية سهل للنماذج األولية• 

 : عيوبال

يمكن  .OPTOCAD جالنظم ال يسمح للمستخدم أن يدخل على سحابة النقاط التي تكون الشكل لن النظام مصمم الخراج الشكل ثالثي االبعاد كشبكة من خالل برنام •

  .اخراج النقاط من الشبكة و لكن لن تكون بدقة سحابة النقاط االصلية

 لوحة المعايرة كبيرة •

 الطاقة الرئيسية يحتاج •

 مكلف• 

 .، سريع النماذج، يغير المادةالكمبيوتر شاشة كيف يتم التعامل مع المخرجات : فى شكل معلومات على
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Photogrammetry 

 

بإستخدام برامج خاصة تعمل بنظام الخوارزميات لعمل الخرائط. ولعمل نموذج ثالثي األبعاد هو وسيلة لعمل المعلومات فى شكل ثالثى األبعاد من خالل الصور ثنائية البعد 

 يتم التقاط العديد من الصور من كل الجهات للمجسم ومن ثم يتم معالجهة الصور وعمل النموذج .

 Canon EOS 5D Mark 2C: موديل كانون كاميرا
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 التقنية : التصوير.
 يستخدم في مدى قريب للتركيز على السطح.  Arte Factumالمسافة بين السطح : باإلمكان قريب أو بعيد، في 

 الدقة : تعتمد على كمية الصور وجودتها وتداخل الصور فى بعضها،  وحجم المجسم بالنسبة ألجهزة استشعار الكاميرا. 
 : متوسطة أو عالية وعادة ما يحدث ضجيج ويتم معالجة.  المجسم  المطابقة لسطح

 إمكانيات الكمبيوتر وخبرة المستخدم.معالجة البيانات : تعتمد على 
 وقت التسجيل :يعتمد على نوع وحجم السطح ، لكن سريع التسجيل.

 .من أجل سرعة المعالجة ومن ثم تصديرها الى برامج ثالثية االبعاد JPEGوهو الملف الخام يحول الى  RAWصيغة المخرجات : 

 بيوتر لمعالجة البيانات.  أجزاء الجهاز : يمكن التقاط الصور بأي شكل من األشكال ولكن فى حال توثيق األماكن األثرية والمجسمات يُفضل استخدام حامل وكم

للقطات عمودية على اأن تكون من جهات مختلفة و %80بيئة العمل : تجنب اإلضاءة المباشرة واستخدام الفالش وقت الحاجة وأن تكون الصور متداخلة بنسبة 
 السطح لتكون بيانات اللون والملمس واضحة. 

 المستخدم : شخص واحد ذو خبرة ومهارة فى التصوير الفوتوغرافى. 
 ومهارة. خبرة ذو واحد شخص:  البيانات معالجة

 أقصى مساحة عمل : ال يوجد حد اقصى. 

 ، فى االثار والمجسمات واألماكن صعبة الوصول وفىي الطائرات بدون طيار.استخدامات الجهاز : فى االسطح الكبيرة والصغيرة 

 مزاياه : 
 وقت التسجيل سريع جداً.

 الكامير محمولة وبسعر معقول. 
 عملية.

 تعمل بالبطارية.
 مخرجاتها فى شكل خام.

 تسجل البيانات بدقة عالية وااللوان بوضوح. 
 يمكن استخدامها على اسطح شفافة مثل المرمر. 

 يمكن التحرك اثناء استخدامها وتصوير االجسام المتحركة. 

 عيوبها : 
 التعمل على االسطح العاكسة والالمعة وفى الظالم بدون الفالش.

 تحتاج وقت فى معالجة البيانات. 
 غير عالية الدقة مثل أجهزة المسح ثالثية األبعاد. 

 ال يوجد مقياس.  

 كيف يتم التعامل مع المخرجات : معلومات مخزنة على الكمبيوتر تستخدم فى الدراسة.
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 الملحق ت

   مجموعة من المشاريع التي قام بها الماسح ثالثي االبعاد لوسيد
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 قربان المقدس على عبادة االصنام : انتصار الروبنز

األبعاد: كيف يمكنك عمل مسح لسطح أسود المع مجاور لسطح أبيض المع أو سطح ذهبى؟ لوحات لها متطلبات معينة العقبات فى عملية المسح ثالثي 

 بحلول مركزة. جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد صمم خصيصاً لتسجيل األسطح والمجسمات واللوحات.

ل لوحة القربان المقدس فى متحف ديلبرادو بمدريد لعمل سطح رقمي للوحة التي كانت تم استخدام جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد في تسجي

كروسومات تحضيرية لدورة نسيج اإنتصار القربان  روبنزسم وهي واحدة من سلسلة روسومات   x٦5 ٩١على وشك الترميم. وهذه اللوحة بمقاس 

  المقدس.

الماسح الضوئي ثالثي تم استخدام جهاز المسح ثالثي االبعاد لوسيدا 

ميكرون . األلوان ١00االبعاد لتسجيل الجزء االمامي للريليف بدقة 

تم تسجيلها في نظام التصوير الفوتوغرافي. والمعلومات ثالثية 

األبعاد التي تم الحصول عليها ذات قيمة كبيرة وشكل وحجم وملمس 

 تغيرت بشكل ملحوظ خالل عملية الترميم . ومن غير المعتاد أن

يتغير الحجم بشكل كبير ولكن فى هذه الحالة تم إضافة عدة 

سنتىيمترات على كل جانب فى اللوحة. وكان الغرض من الترميم 

تثبيت الطالء واللوحة الخشبية قبل عرضها أمام النسيج الذي كان 

تحت التصميم . وتم التسجيل باإلشتراك مع فريق للتنظيم والمحافظة 

ح البيانات جزء مهم في تاريخ اللوحات في متحف ديلبرادو. وستصب

وتم تزويد المتحف بـ ارشيف رقمي ومجسم مادي للوحة مطبوعة 

من البالستر. وتماشياً مع التزام مؤسسة فاكتوم بحفظ حقوق الطبع 

والنشر للبيانات والمعلومات وجميع التطبيقات المستقبلية للبيانات 

 والتي تنتمي لمالك العمل الفنى.

ة تسجيل ثالثي األبعاد هادفة في التطبيقات الثقافية فمن وألجل تقني

الضروري أن تكون المراسالت بين السطح وجهاز التسجيل في 

أقرب ما يكون. ولقد تغلب جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي 

االبعاد على مشكلة التباين واالنعكاس من خالل الخوارزميات 

 دون تغيير خصائص الملمس .المبتكره التي تهدف إلى تقليل الضجيج ب
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وبدالً من معالجة البيانات الملتقطة كما  تم تسجيلها يقوم لوسيدا الماسح الضوئي 

ثالثي االبعاد بتخزين البيانات فى صيغة فيديو نغمي خام وهذا يجعل عملية معالجة 

ة البيانات ممكنه ومكثفة في المستقبل بدرجة عالية الدقة مع استخدام البرامج المحسن

 وهذه ميزة فريدة تعكس فهم عميق إلحتياجات مجتمع المحافظة على الفن.

المعلومات ثالثية األبعاد من اللوحة التي تم الحصول عليها بواسطة جهاز لوسيدا 

الماسح الضوئي ثالثي االبعاد هي التسجيل الدقيق والوحيد للشكل والملمس للوحة 

ى المواد بشكل ملحوظ ، وهذا هو السبب قبل ترميمها ، وبعد ذلك تغيير حجم ومنحن

 .من ضرورة تسجيل سطح اللوحة قبل وبعد الترميم
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Hereford Mappa Mundi 

التوثيق الرقمي عالي الدقة لتراثنا الثقافي المشترك هو جزء 

أساسى في الحفاظ عليه. وإلى جانب الحفاظ على األعمال الفنية 

تحويل خصائصها المادية ونشرها تقع على عاتقنا مسئولية 

لمعلومات رقمية لألجيال القادمة بقدر كبير من الثقة. وتم تصميم 

 جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد ليكون هذا ممكناً .

قام فريق من فاكتوم آرت بعمل تسجيل عالي ٢0١3فى بداية 

الدقة بناًء على طلب من كاتدرائية هيريفورد وأمناء مابا ُمندى 

يتم إزالة الغطاء الزجاجى مرة واحدة فقط كل عامين للفحص. . 

استخدم الفريق جهاز المسح ثالثى االبعاد لوسيدا الماسح 

ً لتوفير  الضوئي ثالثي االبعاد على بنية هيكل صمم خصيصا

السالمة للخريطة ومنصة ثابتة لعملية مسح االسطح واالتصال 

كل اطار بعد انشاء مع السطح بدقة عالية وبعد ذلك يتم معالجة 

تسجيل ثالثى االبعاد عالي الدقة. ان الخريطة ثالثية االبعاد 

لسطح مابا مندى ستقدم للعلماء والقائمين والجمهور طريقة آمنة 

ومستحيلة من قبل في دراسة هذا الكائن غير العادى الذى تم 

 .١300عملة حوالى 

عي يتم ومن التسجيل ثالثي األبعاد والطرق األخرى للطب الشر

اكتشاف اشياء جديدة حول الخريطة بما فى ذلك نقطة البوصلة 

في وسط القدس وفي وسط متاهة على جزيرة كريت. مع مزيد 

من  البحث قد يكون من الممكن بإثبات أن الخريطة قدمت في 

ايري فورد وليس لينكولن . وزوار كاتدرائية ايرى فورد بما 

ديهم اآلن فرصة فيهم المكفوفين والمبصرين ، ستكون ل

 الستكشاف وتجربة الخريطة وهذا لم يحدث من قبل.
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باالضافة اإلى ذلك تم مؤخرا اطالق موقع جديد يضم منطقة استكشاف 

تفاعلية لكاتدرائية مابا مندى الشهيرة،  ويتوفر الوصول الى جمعية فوليو 

نسخة رقمية محسنة من الخريطة، وفاكتوم آرت توفر مسح سطح ثالثى 

 عاد.االب

 

لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد ال يتصل مع الشكل وحسب ولكن 

على حد سواء مع الشكل المحيط والبروز، ومع تعقيدات ملمس 

السطح. وهذا الفهم للسطح يؤدي الى رؤية جديدة عن كيفية تغيير 

 العمل الفني وكيف تمت العناية به وكيفية تقديرة وما تم القيام به . 

هو الحصول على خريطة موثقة ثالثية األبعاد عالية الدقة مع  والهدف

الملمس يمكن دراستها على الشاشة او من خالل نمذجتها فى شكل 

ملموس، واذا كان ممكن اعادة تجسيد المجسم األصلى بجودة عالية 

 فهذا يدل بوضوح على نوعية البيانات.
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Polittico Griffoni,  

 تطبيق التكنولوجيا  الرقمية فى اعادة تجميع االجزاء المتناثره فى الترابيس  

أعاد ترميم كنيسة سانت فنسنت في كنيسة سان بيترونيو )بولونيا( فرصة إلعادة النظر في  

رسم مذبح رسمت أصال للمصلى، بوليتيكو غريفوني، واحدة من أهم روائع عصر النهضة، 

وقد  .de'Roberti من قبل فرانشيسكو ديل كوسا و إركول ١47٢و  ١47١ت بين رسم

كلف العمل من قبل رعاة األصلي من الكنيسة، واألسرة غريفوني، ولكن تم إزالتها، وتمزيقها 

. في الوقت الحاضر يتم الحفاظ ١7٢5وبيعها عندما أحيلت الكنيسة إلى عائلة ألدروفاندي في 

على مدى  الحياة في تسعة متاحف في أجزاء مختلفة من العالم لوحات على قيد ١٦على 

السنوات الثالث الماضية تم تسجيل سطح لوحات بوليتيكو غريفوني في ثالثة أبعاد، وذلك 

المسح الضوئي لوحات سجلت أيضا بشكل فوتوغرافي في  3Dبفضل لوسيدا. باإلضافة إلى 

وم أرت يستخدم نظام مستو لتسجيل لوحات ارتفاع القرار. لتسجيل عالية الدقة اللون فاكت

صغيرة ونظام صور بانورامية تسجيل لوحات أكبر. يتم أخذ عدد كبير من الصور ومخيط 

معا باستخدام برنامج بتغوي. التطورات األخيرة في كل من األجهزة والبرمجيات تفتح 

الطب الشرعى  إمكانيات جديدة لتسجيل التصوير المكرو الذى يسمح بدراسة اللوحات بدقة

وان المحفوظات الناتجة دليل على ان تطبيق التكنولوجيا يمكن توثيق التحف الثقافية ونقلها 

 ودراستها بطريقة شافية .
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التي شكلت بوليتيكو غريفوني مرة واحدة من موقعها األصلي  ١٦تم إزالة األلواح ال 

منتشرة في متاحف مختلفة في جميع أنحاء  في كنيسة سان بيترونيو في بولونيا وهي اآلن

العالم. وسوف يتم إعادة البناء المادية التي سيتم رمزيا "عاد" إلى بولونيا ومقرها في 

 ""غريفوني

لوحات في بريرا تمر بمرحلة ترميم لتوحيد سطح الطالء ومعالجة الطبيعة المنحنية 

رى، لمراقبة التغييرات وإقامة للحور. بعد عملية الترميم، سيتم تسجيل اللوحات مرة أخ

 المقارنة التي ستكون ذات قيمة كبيرة للمؤرخين والباحثين والمحافظين في المستقبل . 
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 بيلنى :اغتيال القديس الشهيد بيتر 

يتم استخدام جهاز لوسيدا فى المعرض القومى فى القسم العلمى لتسجيل 

بعمل مسح على العمل فى الواجهة سطح احد اعمال بيلنى للحفاظ علية 

والخلف من اللوحة قبل وبعد عملية الترميم ومن الممكن الحفاظ على 

 تسجيل دقيق ومعالجة باستخدام التطبيقات الحالية والمستقبلية.

ويمكن ان يكون جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد بشكل خاص 

لتي تنتج عن المعالجة. مفيد فى رصد تغيرات فى الدعم المادي للوحة ا

القدرة على اإللتقاط وليس فقط المحيط العام اللوحة ولكن ايضا الملمس 

، يجعل منها اداة مثالية فى فهم التغيرات الصغيرة فى البروز وهى جزء 

 من كل عملية ترميم.

عاد  ٢0١3بعد التسجيل الناجح لفرنسسكو ديل كوسة فنسنت فيرر فى عام 

بعاد لوسيدا الى المعرض الوطنى فى لندن للمشاركة جهاز المسح ثالثى اال

فى مشروع رئيسى اخر للبحث والحفاظ . اغتيال القديس الشهيد بيتر عام 

من قبل جيوفانى بيلنى ، وهو اول عمل يتم مسحة بشكل ثالثى  ١507

االبعاد بدقة عالية اثناء وبعد عملية ترميم معقدة . االجراء االول والذى 

ل ثالثى االبعاد لواجهة وخليفية اللوحة قبل الترميم فى يتكون من تسجي

. مؤسسة فاكتوم والمتحف الوطنى هم الرواد فى  ٢0١4اواخر سبتمبر 

الطريق نحو نهج اكثر شموال لحفظ اللوحة . والتسجيل ثالثى االبعاد للعمل 

الفنى جزء من الحفاظ علية  وستكون البيانات المسجلة لهذه اللوحة المهمة 

ز لوسيدا ثالثى االبعاد والتى ال تزال ملك المعرض الوطنى شى مفيد لجها

ليس فقط للباحثين والمهتمين بحفظ التراث الذين يعملون على هذه اللوحة 

 ولكن كسجل لعامة الناس واالجيال القادمة فى المستقبل. 
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 Gough خريطة بريطانيا العظمى 

خريطة غوغ في مكتبة بودليان في اكسفورد دولياً تعتبر من أقدم  

الخرائط الجغرافية لبريطانيا . لكن ال تزال هناك أسئلة عن كيف 

ومن الذي رسمها ومتى وما الغرض من رسمها، تم مسح سطح 

اللوحة بشكل ثالثي األبعاد ألول مرة للمساعدة في الكشف عن 

 طة غوغ .إجابات وامكانيات عن تاريخ خري

 

تشارك حالياً فاكتوم آرت في مبادرة جديدة بالمشاركة مع مكتبة 

بودليان في إكسفورد وجامعة الملكة ماري لعمل مسح لهذه 

الخريطة الثمينة. ترجع خريطة غوغ لمنتصف القرن الرابع عشر 

في الجزر البريطانية وتعتبر أقدم خريطة لبريطانيا. تاريخها 

معروف وعملية المسح نأمل منها تسليط وظيفتها وتأليفها غير 

الضوء على العديد من جوانب وأسباب إنشاء اللوحة. وتلتزم 

فاكتوم آرت إلثبات أهمية التكنولوجيا الرقمية في تحليل وتوثيق 

التراث الثقافى . والمسح ثالثي األبعاد عالي الدقة سيوفر بيانات 

ضافة الى قيمة من ريليف الخريطة، والتي يمكن بعد ذلك باإل

معلومات أخرى مثل اللون من رصد حالة الخريطة وفهم 

 سيرتها.

  



162 

 

 خريطة الصين لـ سيلدن

، وهي إحدى الخرائط المهمة لكنها غامضة. تم إكتشافها مؤخرا، وهي أيضاً  57و 5٦قامت أيضاً مؤسسة فاكتوم بدراسة خريطة الصين لسيلدن صفحة 

ويعتقد انها رسمت بواسطة رسام خرائط صيني في جنوب شرق آسيا مالح طرق بحرية .  ن السابع عشر.خريطة مجهولة المصدر تعود الوائل القر

ً بالتعاون مع شركات أخرى، آملين في كشف أسرار خريطتين م ن تعمل فاكتوم آرت ومؤسسة فاكتوم مع مكتبة بودليان  للحفاظ على التراث وايضا

األبعاد من الواردة من جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد مع تسجيالت متعددة االطياف لـ دوميان بوف الخرائط الثمينة، ومقارنة البيانات ثالثية 

هذا يمكنك أن الذي قال "انا اخيرا حصلت على ما يجعلني اضع عالمتي لكم وتحديد الثقوب وغيرها من المزايا التي تركت أثراً ثالثي األبعاد . ومن كل 

   اص بكم قد تم بشكل جيد جدأ ويظهر اشياء لم نتمكن من رؤيتها من قبل كما انه يدعم بعض االفترضات.ترى أن المسح الخ
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استخدم جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد لرقمنة بعض الزخارف الرئيسية فى جسم 

المجسم وضوء  الطاولة وساق واحدة. ثم تم دمج البيانات المسجلة في موديل ثالثي األبعاد من

جهاز المسح. وفى حين أن مسح المواد الشفافة مثل الكريستال أو بعض أنواع األحجار يعتبر 

مهمة مستحيلة لمعظم الماسحات الضوئية ثالثية األبعاد بما فيها لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي 

اد على تسجيل االبعاد ، وقد أثبت هذا المشروع قدرة جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبع

البيانات من االسطح المذهبة بمستوى عالي من الجودة والملمس. ومن أجل تسجيل سطح 

مللمتر، يمكن إجراء ٢5منحني يتجاوز عمق جهاز لوسيدا الماسح الضوئي ثالثي االبعاد 

 عجلسات مسح متتابعة على مسافات مختلفة ويتم دمجها بعد ذلك فى مرحلة المعالجة . 
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 شيشن فى متحف اللوفرطاولة ت

كان هناك فريق من فاكتوم آرت فى متحف اللوفر لعمل تسجيل  ٢0١5فى يوليو 

لطاولة تشيشن من أجل عمل نسخة مطابقة لعرضها فى قصر دى بروتيل. وهي في 

. تم إجراء المسح ثالثي األبعاد ١7٦٨موقعها األصلى منذ إهدائها للعائلة سنة 

 مختلفة للون.بإستخدام أجهزة مسح وأنظمة 

  

لرقمنة بعض الزخارف الرئيسية فى جسم الطاولة وساق  لوسيدا   استخدم جهاز

واحدة. ثم تم دمج البيانات المسجلة في موديل ثالثي األبعاد من المجسم وضوء جهاز 

المسح. وفى حين أن مسح المواد الشفافة مثل الكريستال أو بعض أنواع األحجار 

، وقد  لوسيدا   ظم الماسحات الضوئية ثالثية األبعاد بما فيهايعتبر مهمة مستحيلة لمع

على تسجيل البيانات من االسطح المذهبة  لوسيدا   أثبت هذا المشروع قدرة جهاز

بمستوى عالي من الجودة والملمس. ومن أجل تسجيل سطح منحني يتجاوز عمق 

مسافات مختلفة مللمتر، يمكن إجراء عجلسات مسح متتابعة على ٢5 لوسيدا   جهاز

  ويتم دمجها بعد ذلك فى مرحلة المعالجة.
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 كيرشنر : إختبار المسح بمعهد كرتولد للفن 

هاز المسح يتم تنفيذ سلسلة من اإلختبارات للمسح ثالثي األبعاد على مجموعة من اللوحات في معهد كرتولد للفنون في لندن من أجل تقييم إمكانيات ج

لوحات  5ثالثي االبعاد ورصد حالة األعمال الفنية. وهذا المشروع البحثي الذي تم بالتعاون مع د. كرستينا يونج وتضمن مسح لوسيدا الماسح الضوئي 

سم ، باأللوان الزيتية على الورق.  ٩٢.3* 7٢كمثال لتقنيات ودعم مختلفة. تم تسجيل اللوحة األولى وهي عمل للفنان التعبيري األلماني كيرشنر بمقاس 

 لفهم الملمس والشكل المعدل لها.  ٢0١4سجيلها فى يوليو تم ت

لحصول على ومن أكثر اإلختبارات إثارة في المشروع البحثي هو التسجيل عالي الدقة لـ لوحة الحور الكبيرة بدرجة متفاوتة من الرطوبة النسبية تم ا

   ميكرون .١00المعلومات ثالثية األبعاد والتي تمكن الباحثين من قياس ومراقبة الدقة 
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 اتصل بنا

 

 :الدعم الفني

factum-arte.com/  لوسيدا 

support.  لوسيدا@factum-arte.com 

 

 :إلجابة المالحظات

thoughts.  لوسيدا@factum-arte.com 

 

 :لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا

factum-arte.com 

factumfoundation.org 


