المسح ثالثي األبعاد لحفظ التراث الثقافي
دليل ملخص للمسح ثالثي األبعاد

المسح ثالثى االبعاد لتوثيق وحفظ التراث
خالل السنوات األخيرة الماضية أصبحت أنظمة المسح ثالثي األبعاد جزء أساسي متصل بتوثيق التراث الثقافي والحفاظ عليه على المدى الطويل .الدقه العاليه لتسجيالت المسح
ثالثي األبعاد في المواقع والمكتشفات األثرية تسمح لنا أن نرصد وندرس ونفهم وننشر تاريخنا الثقافى المشترك.
ومن الضروري أن األرشيف الضخم من البيانات ثالثيه األبعاد يتم حفظها بشكل آمن  ،وهناك جزء ال يتجزء من العمل يتمثل فى تسجيل األسطح واالشكال بأعلى دقه ممكنه
وأرشفتها بصيغة معلومات في شكل خام وبالتالي يمكن االستمرار فى معالجه البيانات بالتكنولوجيا المتقدمة  .وفى بعض الحاالت تحتاج البيانات إلعاده التجسيد كأجسام مادية
وهنا يوجد قدر كبيرمن التحديات .
التكنولوجيا الرقمية المستخدمة ظاهريا ً مترابطة ولكن قدرتها على إعاده تجسيد البيانات كأجسام ثالثية األبعاد يتطلب أنواع جديدة من المعلومات  ،إن مستوى األضرار والدمار
في المواقع األثرية الناجم عن ،تزاحم الزوار في المواقع  ،والحروب واألعمال العدائية ،واإلتجار باآلثار ،والكوارث الطبيعيه يدفعنا إلى إعادة تقييم ودراسة ما هي أهمية
عمل نسخ مطابقة للمواقع االثرية  ،وهذا النهج يساعد الزوار على فهم التعقيدات التي يكون الهدف منها تفاوض العالقه بين االصل واالصاله .ويتم عمل نسخ طبق االصل
من المواقع األثرية من خالل التسجيل ثالثى األبعاد ،والتصوير  ،ومعالجه البيانات بالتكنولوجيا المتقدمه .
وهناك طرق مختلفة للمسح ثالثي االبعاد لكل منها مزاياها وعيوبها ويكون التحدى فى تحديد النظام الصحيح والتطبيق الصحيح وال يستطيع أي نظام أن يفعل كل شيء بمفرده،
وأن الطرق المختلفه في تسجيل البيانات تثبت ذلك .
وقت العملية ونظام المثلثات الذي تعمل به األجهزة ،والتصوير الفوتوغرافي ،ومجموعة مختلفة من التطبيقات لتعريف العالقه بين الصورة والشكل  .تتمكن البيانات ثالثية
األبعاد على نطاق واسع من تسجيل تضاريس السطح من مسافات كبيرة ويمكنها أيضا ً تسجيل بيانات دقيقة فى السطح من مدى قريب ال يمكن رؤيته بالعين .
أحيانا بعض األنظمة يمكنها الحصول على بيانات اللون والمعلومات ثالثية األبعاد ،وحاليا ال يوجد حهاز مسح ثالثى األبعاد يمكنه تسجيل اللون طبق االصل  ،وكل البيانات
ثالثيه االبعاد المسجله عباره عن قاعدة قياسات .وفي ما يلى النقاط الرئيسيه لتقنيات وأجهزه المسح ثالثية األبعاد المستخدمة فى مؤسسة  Arte Factumو فيما يستخدم كل
جهاز ولماذا.

دليل ملخص للمسح ثالثي األبعاد:

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.
لماذا تستخدم  :لتسجيل تفاصيل األسطح المطلوبه بدقه عالية في عمل النسخ طبق االصل .وتستخدم أجهزة المسح طويلة ومتوسطة المدى فى الطيران وتحديد المسافات من
خالل شعاع الليزر ناحية الهدف ويستطيع الطيارين من خاللها معرفة المسافة بين الطائرة وسطح االرض ومسافة الرحلة في الذهاب والعودة من خالل سرعة الضوء ،وعادة
ما تُستخدم هذه األجهزة الى جانب أجهزة أخرى ثالثية األبعاد بعيدة المدى لتُخرج لنا أدق نتائج من األرصاد الجويه العالمية وتفاصيل السطح.

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

أجهزه مسح ثالثية األبعاد قريبة المدى
تستخدم هذه األجهزة فى مسافه عمل ما بين  1الى  8سم لتسجيل أشكال او أسطح األجسام بتفاصيل كبيرة وعادة ما ترتبط فيها مسافه التسجيل بدقه النتيجة.
فيما تستخدم  :في مسح أسطح الرسومات واللوحات والمنسوجات  ،مثل تسجيل شكل وسطح النقوش والتابوت فى مقبرة توت عنخ امون  .ويمكن أن تُستخدم المخرجات الواردة
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.
تستخدم أجهزه المسح قريبة المدى نظام إضاءة منظم وتعمل بطريقة حساب المثلثات  ،فيتم تسجيل البيانات من خالل كاميرا أو اثنين مع ضوء الليزر األحمر لينتج عن ذلك
خريطة دقيقة لسطح المجسم .كما توجد هناك أجهزة مسح ثالثية األبعاد تعمل بنظام حساب المثلثات تستخدم أنظمة ضوء أخرى بدالً من الليزر .الكاميرات تُسجل البيانات
بحسب المسافه من كل نقطة ،في أجهزه المسح قريبة المدى إختالفات قد ينتج عنها بعض األخطاء في تسجيل التراث .
ولتوثيق الماضي من الضروري أن تملك القدرة على التوثيق بشكل دقيق وليس الشكل العام فقط  ،أيضا ً الوصول إلى تفاصيل خفية فى سطح المجسم وهذا هو السبب الذى جعل
مؤسسة  Factumتستخدم أجهزة مختلفه للمسح ثالثي األبعاد قريبة المدى .

 .١نسخة طبق االصل ثالثية االبعاد من خريطة هيريفورد مابا موندي ،سجلت بواسطة الماسح الضوئي ثالثي البعاد لوسيدا
 .٢أظهر ثالثي االبعاد لجزء من وجهة كنيسة سان بيترونيو في بولونيا ،سجلت بواسطة  NUB3Dالماسح الضوئي سيديو

التصوير
وهنا المقصود بالتصوير هو استخدام التصوير الفوتوغرافي في عمل الخرائط والمسح لمعرفة مقاسات ومسافات المشروع.
فيما يستخدم  :فى التسجيل السريع لألماكن الضعيفة واألماكن التى يتعذر الوصول إليها ،ونظام التصوير هذه هي الطريقة المثالية
للحصول على معلومات ثالثية األبعاد فى الحاالت التي ال يمكن فيها إستخدام أجهزة المسح الضوئية ،أو عندما يتطلب سرعة
تسجيل عالية (كعمل مسح على أشخاص ،او كائنات حية أو اي أجسام متحركة )  .وهى طريقة مثالية لتسجيل األسطح الشفافة
مثل المرمر والرخام نظرا ً إلى طبيعة التقاط الصور واللون والشكل ويمكن إستخراجها كبيانات رقمية.
وقد طبقت  Factumهذه التقنية في تسجيل موقع"ستيال" (منحوتة حجرية) أثرية فى نهر الكلب بلبنان  .واآلن تم تجهيز كل
التقنيات والبرامج لمسح وتسجيل تابوت سيتى األول في متحف جون سوين ،وقد تم موخرا ً اإلنتهاء من عمل نظام تسعة كاميرات
بإمكانها تسجيل مجسمات بمقاس  50*50*50سم خالل  4ثوانى .
وال يستخدم نظام التصويرهذا في :تسجيل األسطح بدقة عالية لعمل نسخ مطابقة ،وكذلك األسطح العاكسة والمظلمة .ومن الممكن
من خالل تطوير البرامج المستمر تنشأ طرق جديدة لتسجيل وتوثيق التراث بشكل ثالثي األبعاد ويُستخدم التصوير المساحى منذ
نشأ التصوير الفوتوغرافي الحديث فى مجاالت عدة مثل رسم الخرائط الطبوغرافية  ،والهندسه المعمارية واالثار .وتعمل Arte
 Factumبتركيز 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.
يمكن تسجيل البيانات من خالل الكاميرات المتاحة فى االسواق والتي بإمكانها التقاط العديد من الصور لسطح المجسم  .وينتج
عن التصوير الفوتوغرافي من مسافة قريبة بيانات عالية الدقة .ومن الالزم معالجة البيانات بعد الحصول عليها لعدم ضياع أي
جزء من العمل .وهناك عملية قد تستغرق وقتأ وهي جدول اعمال  Factumفى الوقت الحالى يسجل أكبر عدد من المواقع
المطلوب العمل عليها .

 .١أظهر ثالثي االبعاد من ستيال مكتوبة إلى إسرهادون  ٦٩٩ - ٦٨٨قبل الميالد في نهر الكلب ،بلبنان  -سجلت بواسطة
الفوتوغرامتري و تم معالجتها بواسطة برامج الفوتوغرامتري.
 .٢تفاصيل من الستيال بعد أن نحتت على مادة البولي يوريثين على جودة عالية في فاكتوم أرت.

مالحظة :

هناك قدر كبير من سوء الفهم فيما يخص الدقة ،المصطلح الذي يتم استخدامه يشير إلى مستوى التفاصيل فى الملف ثالثي األبعاد .ويتم تقييم الدقة ليس من خالل وصف نظري
أو رياضي من أجهزة المسح الضوئي وإنما عن طريق المطابقة بين البيانات الممسوحة والسطح األصلي ،وأجهزة المسح قريبة المدى مطابقة جيدا ً لسطح الجسم عن الماسحات
الضوئيه بعيده المدى  .والمتغيرات الرئيسية التى تؤثر فى دقه المعلومات هي العدسات وأجهزه األستشعار ومنطقة البدء للمسح الضوئي والبرامج وخوارزميات معالجه البيانات.

عينة لنسخة طبق االصل ثالثية االبعاد من واجهة كنيسة سان بيترونيو في بولونيا توضح الفرق في دقة و صحة البيانات بين
المسح بعيد المدى و المسح قريب المدى  -في هذه الحالة  NUB3Dسيديو (قريبة المدى) و فارو Focus3D X330
)بعيدة المدى).

FARO Focus 3D X 330
يستخدم هذا الجهاز لعمل مسح ثالثى األبعاد لمساحة  360درجة من أي مكان يوضع فيه .في  Arte Factumيستخدم هذا الجهاز إلى جانب أجهزة المسح المسطح كأداة
تكمليية لعمل خامة رقمية دقيقة والتى سيكون عليها السطح بدقة.

ويليام تروسيل من  ScanLab Projectsياستخدم الماسح الضوئي لتسجيل
العشاء األخير ليوناردو دا فينشي ،ألوان زيتية( ١٤٩٨-١٤٩٥ ،سانتا ماريا
ديل غرازي ،ميالن)

نظام المسح الضوئي فارو  Focus3DX 330:تستخدم لعمليات المسح التي ال
تحتاج دقة عالية  -متوسط دقة النظام  ٠٫٦مليمتر  ٣٦٠ -درجة في  ١٤مواقع
مختلف عند مسح كنيسة سان بيترونيو ،بولونيا

التقنية  :وقت الرحلة  /الماسح الضوئي ثالثي االبعاد قائم على نبض الليزر
مسافة التسجيل :المدى الطويل المتوسط ( 0.6م 330 -م)
الدقة  :تعتمد على التفاصيل المطلوبه والمسافة من المجسم وتكون من مليون الى  750مليون نقطة لكل عملية مسح.
المطابقة لسطح المجسم  :منخفضة نسبيأ.
وقت التسجيل  :يعتمد على جودة ودقة االعدادات  30 .ثانية الى ساعتان لكل عملية مسح.
وقت المعالجة  :يعتمد على البيانات والمخرجات المطلوبة وفى المتوسط يستغرق الكثير من الوقت.
صيغة الملف  :الملف االصلي  SLFيخرج بصيغة سحابة نقطية.
المعدات  ،Terrestrial LiDAR scanner :حامل للجهاز ،كاميرا ،واإلشارة الهندسية.
بيئة العمل  :مكان قاتم بعيدا ً عن الضوء وتجنب أشعة الشمس المباشرة والمطر.
المستخدم  :شخص واحد فى مستوى المهارة لعمل المسح والخلفية الجيوماتيكية.
المعالجة  :تتطلب خبرة فنية ومهارة كبيرة وتجارب سابقة فى التصوير الرقمي الجيوماتيكى.
استخدامات الجهاز :في توثيق البيانات الداخلية والخارجية مثل اآلثار والمبانى والمواقع األثرية
المزاياه:
صغير وخفيف الوزن.
بعيد المدى في تسجيل األشكال الكبيرة والضخمة.
تسجل الكاميرا  70ميجا بكسل بااللوان والصور المركبة.
شكل الجهاز بسيط.
اليحتاج الى الكمبييوتر فى عمل المسح.
يعمل ببطارية قابلة لالستبدال.
العيوب :
ال يستطيع التقاط بيانات عالية الدقة لسطح المجسم الستخدامها فى عمل نسخة طبق األصل
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 .

جهاز المسح ثالثي األبعاد Lucida
هذا الجهاز ثالثي األبعاد قام بتطويره وتصميمه المهندس مانويل فرانكيلو وهو خاص بمؤسسة  ،Factumويحصل هذا الجهاز على معلومات عالية الدقة في المناطق
المسطحة ،ووظيفة هذا الجهاز الحصول على بيانات عالية فيما يخص السطح والملمس وليس اللون.

الماسح الضوئي ثالثي االبعاد لوسيدا

الماسح الضوئي ثالثي االبعاد لوسيدا يقم بمسح لوحة بيليني اغتيال القديس الشهيد بطرس
( ١٦٥٫١×٩٩٫٧سنتيمتر) في المعرض الوطني ،لندن

التقنية  :يعمل الجهاز بنظام حساب المثلثات في تسجيل البيانات.
المسافة بين الجهاز والسطح :من  8الى 10سم.
الدقة 100 :ميكروميتر ( 10000نقطة في كل سنتيميتر).
المطابقة لسطح المجسم :عالية جدا.
وقت التسجيل 4 :ساعات لكل متر مربع.
وقت المعالجة :من  4الى  6ساعات لكل متر مربع ويعتمد على قوة معالج الكمبيوتر وخبرة المستخدم.
صيغة مخرجات الجهاز )Shaded(TIFF 8bit ،TIFF 32bit ،ris ،AVI :
أجزاء الجهاز :هيكل الجهاز ،وحدة التحكم ،كتلة المسح ،وجهاز كمبيوتر.
بيئة العمل  :أن يكون الجهاز مثبت جيدا ً ال يهتز وانخفاض اإلضاءة المحيطة.
المستخدم  :شخص واحد على مستوى عالي من المهارة والخبرة.
المعالجة  :شخص واحد على مستوى عالي من المهارة والخبرة.
الحد األقصى لمساحة التسجيل :يعتمد على حجم هيكل الجهاز.
استخدامات الجهاز :في تسجيل ومسح الجداريات والنقوش الموجودة على الصخور ،واللوحات والخرائط واألقمشة.
المزاياه:
يستطيع العمل على األسطح المختلفة والتي ال تستطيع أجهزة المسح ثالثي األبعاد األخرى من العمل عليها ،كاألسطح الالمعة والذهب.
يحفظ البيانات في شكل فيديو خام.
البيانات الواردة من الجهاز ثالثية األبعاد في شكل صورة ثنائية البعد.
يمكن دمج البيانات مع بعضها ،على سبيل المثال األشعة فوق البنفسجية واألشعة تحت الحمراء واللون.
سهل الحمل والتركيب والتشغيل ورخيص نسبيا ً.
يعمل بالتيار الكهربائي المباشر أو البطارية.
صممت برامج الجهاز بشكل مفتوح المصدر للتمكن من التعديل والتطوير فيه.
ُ
العيوب:
حساس جدا ً اذا حدث اي اهتزاز.
يتأثر بالضوء المباشر.
محدود العمق في مسافة 2.5سم.
سرعة عمل الجهاز بطيئة.
ال يعمل على األسطح الشفافة جدا.
كيف يتم التعامل مع مخرجات البرنامج :االحتفاظ بمعلومات أصلية دقيقة للمواقع االثرية على الكمبيوتر لعمل نسخ طبق االصل منها بعد دمجها مع بيانات اخرى.

Kreon Zephyr 50 3D scanner
هو جهاز مسح ثالثي األبعاد محمول ذو ذراع روبوتية يستخدم فى مسح الهياكل والمجسمات  ،وهو من اوائل أجهزة المسح المحمولة .يعمل فى  6أو  7محاور ،ومع البحث
والتطوير الناتج عن صناعة االلعاب تم الحصول عليه.

غابرييل سكاربا ياستخدم نظام كريون (ذراع )Cimcore Stringer
لمسح رأس جني المجنح من القرن التاسع قبل الميالد الموجودة
بمتحف آرثر م ساكلر بهارفارد

رأس الماسح الضوئي  Kreon Zephyr 50 3Dمركبة على ألي

التقنيه  :يعمل الجهاز بنظام حساب المثلثات فى تسجيل البيانات.
المسافة بين السطح  :قريبة المدى وأجهزة األستشعار تعمل فى عمق 50ملم ،والذراع يصل الى  2متر.
الدقة  :تعتمد على سرعة عملية المسح وأقصى دقة هى  50ميكرومتر فى  1ملم.
المطابقة لسطح المجسم  :عالية.
وقت التسجيل والمعالجة  30 :الف نقطة فى الثانية.
صيغة مخرجات  :شكل معين بصيغة سحابة منقطة وخطوط شبكية.
أجزاء الجهاز  :كتلة الجهاز  ،ذراعين ذو  6محاور ،حامل  ،كمبيوتر.
بيئة العمل  :يستخدم فى كل الظروف.
المستخدم  :شخص واحد ذو خبرة ومهارة.
معالجة البيانات  :شخص واحد ذو خبرة ومهارة.
أقصى مساحة عمل :يصل مدى اذرع الجهاز الى  2متر مربع
استخدامات الجهاز :فى تسجيل و مراقبة جودة السيارات  ،الطيران  ،االنشأت  ،الهندسة العكسية  ،المجسمات.
المزاياه :
خفيف الوزن وسهل اإلستخدم.
يستطيع تسجيل االماكن التى يتعذر الوصول اليها.
يعمل فى مختلف الظروف.
يستطيع العمل على االسطح المعقدة.
العيوب:
بطىء ويحتاج العادة المسح لتحسين الدقة.
مساحة المسح محدده بطول اذرع الجهاز.
حساس جدأ اذا حدث أي إهتزاز لذا يحتاج الى قاعدة ثقيلة.
أثناء استخدام البرنامج في  2006و  2007توقف البرنامج عند كمية بيانات كان يجب ان يتم تسجيلها في وقت واحد ،ولم تكن هناك رؤية واضحة للمنطقة
الممسوحة.
يحتاج الى طاقة كهربائية مباشرة.
كيف يتم التعامل مع المخرجات  :فى شكل معلومات على الكمبيوتر  ،طباعة ثالثية االبعاد  ،الهندسة العكسية.

Nub 3D SIDIO Scaner
استخدمت  Arte Factumهذا الجهاز الذي تم تطويرة بواسطة شركة في برشلونة منذ  ،2006وهذا الجهاز ذو أنظمة مفيدة جدأ فى التقاط تفاصيل كاملة لألسطح
والمجسمات .ومخرجات الجهاز واضحة جدا ً فى صورة سحابة منقطة .

المسح الضوئي lباولينا بورغيز بواسطة الماسح الضوئي  NUB3Dسيديو ،غاليريا بورغيز ،روما ،أبريل
٢٠١٣

التقنية  :ماسح منتظم الضوء.
مسافة العمل  :قريب المدى من  30الى  60سنتيمتر الى  1متر.
الدقة  :من  75الى  130الى  250ميكرومتر.
المطابقة لسطح المجسم :عالية جداً.
وقت التسجيل  :يعتمد على عدد من المتغيرات مثل سرعة الغالق وخصائص السطح ،لكنه سريع جدأ.
وقت المعالجة  :يعتمد على سهولة او تعقيد المجسم.
صيغة المخرجات  :سحابة منقطة ،والصيغه االصليه  TRIويتم تصديرة بصيغة  PIFليتم ادخالة لبرنامج المعالجة.
أجزاء الجهاز  :ثالثة حوامل  ،كتلة المسح  ،جهازين بروجكتر ،كمبيوتر ،ممر حديدى.
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.
أقصى حجم لتسجيل  50 :سنتيمتر مربع لكل عملية مسح.
استخدامات الجهاز  :في مسح وتسجيل المجسمات والمنسوجات والصخور واألسطح وأي شيء يحتاج لمسح عالى الدقة.
المزاياه :
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 جدا ً 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.
كيف يتم التعامل مع المخرجات  :معلومات عاليه الدقه تستخدم على الكمبيوتر  ،طباعة ثالثية االبعاد  ،معلومات إلنتاج نسخ طبق االصل ،واستخدام المعلومات في
الهندسه العكسية.

Breuckmann Smart Scan 3D
المعلومات الوارده من هذا الجهاز تتخذ شكل شبكة معلومــــــات ثالثية األبعــــــاد بدقة وجودة عالية ،وتستخدم مؤسسة  Arte Factumفى مشاريع مختلفة ويُستخدم كثيرا ً
لبساطته وسهولة معالجة البيانات فية.

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

التقنيه  :ماسح منتظم الضوء.
المسافة بين السطح  :متر تقريبا ً.
الدقة  140 :ميكرون لكل  30 x 30سنتيمتر مربع في االلتقاط؛  250ميكرون لكل  60x 60سنتيمتر مربع في االلتقاط.
المطابقة لسطح المجسم :عالية جداً.
وقت التسجيل  :يعتمد على الدقة ولكن عموما أسرع من سيديو.
وقت المعالجة  :أسرع من الماسح الضوئي سيديو.
اجزاء الجهاز :الماسح الضوئي و حامل و كمبيوتر محمول ذات  GPUقوي و تكون الذاكرة العشوائية على االقل  32جيجا بت ) (32 GB RAMو محمل عليه برنامج
 OPTOCADوأدوات المعايرة
بيئة العمل  :اإلضاءة المنخفضة ،بدون اهتزازات.
المستخدم  :شخص واحد ذو خبرة ومهارة) .مثاليا ً شخصين(
معالجة البيانات  :شخص واحد ذو خبرة ومهارة ).مثاليا ً شخصين(
أقصى مساحة عمل  1 :متر مربع لكل جلسة مسح.
استخدامات الجهاز  :المنحوتات ،األقطع األثرية ،النقوش ،الواجهات الخ.
المزاياه :
•أخف وزنا وأسرع و معداته أقل من سيديو
•يلتقط اللون بدقةMP 8.0-2.0-0.8 :
•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
•يمكن القيام بالمسح عن طريق الضوء و التصوير-فتجرمتري ) (Photogrammetryو تجميع المعلومات للحصول على أعلى مستوى للدقة و الجودة
•ضوء الليد ال يولد الحرارة
•يقوم البرنامج بتركب االجزاء الممسوحة تلقائيا و يري المستخدم عرض للشكل مما يجعل البرنامج سهل و بسيط في العمل
• معالجة الشبكة النهائية سهل للنماذج األولية السريعة
العيوب:
•النظم ال يسمح للمستخدم أن يدخل على سحابة النقاط التي تكون الشكل لن النظام مصمم الخراج الشكل ثالثي االبعاد كشبكة من خالل برنامج  OPTOCAD.يمكن
اخراج النقاط من الشبكة و لكن لن تكون بدقة سحابة النقاط االصلية .
•لوحة المعايرة كبيرة
•يحتاج الطاقة الرئيسية
• مكلف
كيف يتم التعامل مع المخرجات  :فى شكل معلومات على شاشة الكمبيوتر ،سريع النماذج ،يغير المادة.

Photogrammetry
هو وسيلة لعمل المعلومات فى شكل ثالثى األبعاد من خالل الصور ثنائية البعد بإستخدام برامج خاصة تعمل بنظام الخوارزميات لعمل الخرائط .ولعمل نموذج ثالثي األبعاد
يتم التقاط العديد من الصور من كل الجهات للمجسم ومن ثم يتم معالجهة الصور وعمل النموذج .

كاميرا كانون موديلCanon EOS 5D Mark 2C :

التقنية  :التصوير.
المسافة بين السطح  :باإلمكان قريب أو بعيد ،في  Arte Factumيستخدم في مدى قريب للتركيز على السطح.
الدقة  :تعتمد على كمية الصور وجودتها وتداخل الصور فى بعضها ،وحجم المجسم بالنسبة ألجهزة استشعار الكاميرا.
المطابقة لسطح المجسم  :متوسطة أو عالية وعادة ما يحدث ضجيج ويتم معالجة.
معالجة البيانات  :تعتمد على إمكانيات الكمبيوتر وخبرة المستخدم.
وقت التسجيل :يعتمد على نوع وحجم السطح  ،لكن سريع التسجيل.
صيغة المخرجات  RAW :وهو الملف الخام يحول الى  JPEGمن أجل سرعة المعالجة ومن ثم تصديرها الى برامج ثالثية االبعاد.
أجزاء الجهاز  :يمكن التقاط الصور بأي شكل من األشكال ولكن فى حال توثيق األماكن األثرية والمجسمات يُفضل استخدام حامل وكمبيوتر لمعالجة البيانات.
بيئة العمل  :تجنب اإلضاءة المباشرة واستخدام الفالش وقت الحاجة وأن تكون الصور متداخلة بنسبة  %80من جهات مختلفة وأن تكون اللقطات عمودية على
السطح لتكون بيانات اللون والملمس واضحة.
المستخدم  :شخص واحد ذو خبرة ومهارة فى التصوير الفوتوغرافى.
معالجة البيانات  :شخص واحد ذو خبرة ومهارة.
أقصى مساحة عمل  :ال يوجد حد اقصى.
استخدامات الجهاز  :فى االسطح الكبيرة والصغيرة  ،فى االثار والمجسمات واألماكن صعبة الوصول وفىي الطائرات بدون طيار.
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.

