TcpStereo
Visualização de Fotografias Estéreo em
Aéreas Orientadas
Introdução
Este sistema permite a visualização em modo estereoscópico de fotografias aéreas com
orientações previamente definidas, tanto analógicas como digitais. Funciona tanto com
um simples óculos anaglifo como com um computador profissional. É especialmente útil
para administrações públicas e empresas especializadas em mineração, movimentos de
terras, hidrología, meio ambiente, urbanismo, etc.

Dados de Entrada
Tanto para imagens analógicas como digitais, se criará um projeto mediante a
importação de dados. Em ambos os casos é necessário especificar a localização dos
arquivos de imagem (.tif), e dos arquivos de dados, que serão:
a) Quando as fotografias sean digitais, se importará o arquivo de orientações
externas, obtendo se os parâmetros da câmara fotogramétrica dos metadados
contidos nestas fotografias. Adicionalmente, se podem importar as imagens de
forma “reduzida”, tardando menos o processo de importação.

A cada projeto terá um nome e uma pasta, na qual se armazenará a informação
gerada necessária para a visualização.
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Se admiten distintos formatos de arquivo de orientação externa, pidendo o usuário
especificar as colunas correspondentes a as coordenadas dos fotocentros e os ãngulos
de rotação de câmara para cada fotografia.

Para finalizar o processo de importação, se validarão os parâmetros de câmara e as
alturas medias de voo e terreno.

b) No caso de fotografias analógicas, se importarán os arquivos de orientação interna
de Digi3D 2007 (um por imagem) e um arquivo com todas as orientações
externas (ou um arquivo para cada imagem com sua orientação externa). Durante
a importação, deverao ser validados os parâmetros da câmara e do voo, tais
como distância focal, ponto principal e alturas medias de voo e terreno.
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Gestão de Imagens
Na definição do projeto, as imagens se converten a formato piramidal para otimizar o
rendimento durante a visualização.
As imagens se organizam em passadas, modelos e blocos, que podem ser ativados
simultâneamente em diferentes janelas da aplicação.
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O programa incorpora ferramentas de zoom, enquadre, troca de escala, mini-mapa e
permite copiar ou salva-la em disco.

Os modelos podem ser vizualizados em estereo com sistemas de baixo custo baseados
em emisores e oculos ativos, ou com visor em espelh e oculos. Além de permitir a vista
em modo pseudo-estereo (imagens superpostas) em computadores convencionais,
podendo se ver estereo com os oculos anaglífos (duas cores).

O programa permite ver vários modelos estereoscópicos de uma vez ou passar
automaticamente de um modelo para o outro seguindo os movimentos do usuário pelo
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terreno. Pode-se consultar as coordenadas reais do terreno incluindo a cota, medir
distâncias, perimetros 3D e áreas.

Configuração
Pode-se personalizar grande parte das características da aplicação, como a destinação de
funções do teclado, velocidades dos deslocamentos em horizontal, vertical e altura
(cota), as propiedades do cursor (forma, tamanho, cor, texto de cota, etc.), a forma de
representar desenhos do CAD sobre o estereo, ou selecionar as cores do anaglifo.

Sincronização com CAD
O programa pode ser sincronizado com distintas versões do AutoCAD e com Bricscad v9,
de forma que pode desenhar objetos com cota constante ou variável desde o modo
estereo com o mesmo sistema de coordenadas.
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Além do mais podem ser carregados desenhos em CAD e mostrado sobre o modelo em
estereo as camadas do desenho que interesam ao usuário, mantendo o enquadre e o
centro do desenho de forma automática.

Diretamente sobre o visor estereo pode se:


Medir uma distância 3D.



Medir um perimetro 3D e a área contida em nela.



Situar o visor em coordenadas do terreno concretas.

As funções que se podem fazer sobre o CAD desde TcpStereo são:


Rotação do desenho: Gira a vista do desenho no CAD para faze-la coincidir com a
do modelo estereo.



Mostrar desenho: Mostra as camadas selecionadas do desenho do CAD sobre o
estereo.



Desenho simples: Desenhar no CAD pontos e polilinhas 3D a partir de pontos
designados sobre o modelo estereo.
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Desenho continuo 2D: Permite desenhar no CAD polilinhas 2D movendo o mouse
(esboço), a partir de uns parâmetros de funcionamento dados pelo usuário. É
adequado para a criação de curvas de nível.



Desenho continuo 3D: Permite desenhar no CAD polilinhas 3D movendo o mouse
e variando a cota (pendientes), interpolando as cotas dos pontos da polilinha em
função dos pontos designados pelo usuário.

Sistemas de Visão Estereoscopica
Existem duas classes de sistemas de visãoestereoscópica:
a) Os sistemas passivos, que utilizam oculos polarizados ou com filtro.
b) Os sistemas ativos, que utilizam oculos obturadores (shutter glasses), um emisor
de radiofrequencia e um monitor de alta frequência (100 – 120 Hz).
Na primeira categoria, e para a visão em estereo utilizando placas graficas comuns, se
pode utilizar o método dos anaglifos, que consiste na multiplexação de um par de
imagens em longitude de onda, utilizando oculos com filtros de cor (usualmente
vermelho e azul claro, vermelho e verde ou vermelho e azul). Ver
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaglifo

Entre os sistemas de estereo passivo também encontramos soluções como a de Zalman,
consistente em um monitor de visor polarizado e oculos polarizados, que oferece estereo
entrelaçado horizontal. Mais informações em http://www.zalman.com
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Outro sistema passivo é o de dos monitores LCD convencionais colocados em ângulo,
com um cristal de espelho polarizado na bissetriz, um inversor de sinal e oculos
polarizados, que oferece estereo mediante clonação da saída de video. Pode encontrar
mais informações em http://www.planar3d.com

Inversor de sinal

Oculos polarizados
Dentro dos sistemas ativos, existem várias soluções no mercado. O mais novo é o
sistema NVidia 3D Vision, que permite ver estereo com uma série de placas gráficas
NVidia sobre monitores LCD de alta frequência.

Oculos e emissor IR de NVidia 3D Vision
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A principal ventagem deste sistema é que permite ver estereo sobre um monitor LCD de
largo formato, o que melhora a experiência visual e a otimização de espaço no sitio de
trabalho.
Pode
obter
maiores
informações
em
http://www.nvidia.es
ou
http://www.nvidia.com
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Outro sistema ativo é o clásico NuVision que permite ver estereo, mas sobre monitores
CRT, mais volumosos e dificeis de encontrar hoje em dia. Maiores informações em:
http://www.nuvision3d.com

Oculos obturadores

Monitor CRT de alta frequência

Controle de emissor de IR

Requisitos
TcpStereo é compatível com todos estes sistemas, sempre que são cumpridos os
seguintes requisitos e se disponham dos drivers adequados.
Sistema Operativo
Placa Gráfica

Windows XP e Vista em 32 bits
Para estereo mediante anaglifos:
- Qualquer marca/modelo com suporte a OpenGL 1.0
Para outros métodos de estereo:
- Chipset NVIDIA Quadro FX.
Memória de 256 MB dedicados (mínimo)
Consulte “Requisitos” de TcpStereo em nossa web.

Memória

Memória física 2 Gb ou mais

Processador

Dual-core 2 Ghz ou superior

Periféricos

Sistema de visão estereoscópica compatível
Mouse, Pen Table ou Caneta Stylus
Leitor DVD-ROM

CAD (opcional)

AutoCAD 2004 até 2010 / Bricscad v9
Consultar a página web para maiores detalhes

APLITOP S.L.
Sumatra, 9 – Urb. O Atabal
E-29190 Málaga (España)
Tlf.: +34 95 2439771
Fax: +34 95 2431371
e-mail: info@aplitop.com
Web: www.aplitop.com
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