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A LINHA DE PRODUTOS INPHO PARA FOTOGRAMETRIA

Match-AT

• Aerotriangulação

Match-T

• Geração automática 
de MDE

DTMaster Stereo

• Filtragem, Edição e 
verificação de MDE

• Reprocesso de ortos 
verdadeiros  

OrthoMaster

• Ortorectificação

OrthoVista

• Mosaico
• Equalização 

radiométrica 
automática

• Geração automática 
da linha de costura

Match-3DX

• Geração automática 
de MDE

•Geração automática de 
ortos verdadeiros

• Geração de 3D Mesh
(módulo adicional)

Novo fluxo alternativo 
para geração de ortofotos

verdadeiros a partir de 
imagens aéreas

Fluxo para 
geração de 
ortofotos

clássicos a 
partir de 

imagens aéreas 
ou de satélite



A LINHA DE PRODUTOS INPHO PARA FOTOGRAMETRIA

UAS Master

Geração de 
nuvens de 

pontos

Aerotriangulação

Mosaico 
ortorectificado

3D Mesh

Calibração 
da câmara

Filtragem, edição 
e verificação de 

nuvens de pontos 
em stereo 

Fluxo de trabalho para o 
processamento de dados 

obtidos com drones



DIFERENÇA ENTRE O ORTOFOTO CLÁSSICO E O 
ORTOFOTO VERDADEIRO

Fonte: Aerometrex Pty Ltd

“Orto clássico” “Orto verdadeiro”



DIFERENÇA ENTRE O ORTOFOTO CLÁSSICO E O 
ORTOFOTO VERDADEIRO

Orto clássico Orto verdadeiro

Orto clássico Orto verdadeiro



DIFERENÇA ENTRE O ORTOFOTO CLÁSSICO E O 
ORTOFOTO VERDADEIRO
No processo de ortorectificação, o ortofoto clássico utiliza um MDT, enquanto que o ortofoto verdadeiro necessita de um 
MDS…

…para poder calcular as áreas tapadas que terão de ser obtidas a partir de outra imagem onde as mesmas sejam visíveis.

imagem E

- Área tapada na imagem esquerda

- Área não tapada na imagem direita

imagem D

Projecção  

ortogonal 

com MDS



DIFERENÇA ENTRE O ORTOFOTO CLÁSSICO E O 
ORTOFOTO VERDADEIRO

Na prática:

Imagens originais
Identificação das áreas tapadas

efectuada pelo OrthoMaster
Orto verdadeiro

produzido pelo OrthoVista



DIFERENÇA ENTRE O ORTOFOTO CLÁSSICO E O 
ORTOFOTO VERDADEIRO

Porque não era habitual produzir ortos verdadeiros antes?

As nuvens de pontos geradas 
automaticamente com os 
algoritmos existentes não 

permitiam obter um MDS com 
suficiente qualidade.

A opção de obter um MDS por 
restituição dos topos dos edifícios 

era muito trabalhosa (€€€)



INTRODUÇÃO AO MATCH-3DX

O novo módulo Match-3DX inclui as seguintes funcionalidades:

• Todas as ferramentas do Match-T DSM para a geração automática de MDS e MDT

+
• Geração automática de nuvens de pontos extremamente densas com o algoritmo de Semi

Globlal Matching (Hirschmüller (2008), Rothermel (2012))

• Geração automática de ortos verdadeiros

• Geração de Mesh 3D (aplicação adicional)



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

1. Dados de entrada:

• Valores calibrados da câmara ou câmaras 
(focal, PP,…);

• Imagens;

• Orientações externas precisas (X,Y,Z, Omega, 
Phi, Kappa).

Bloco de imagens 
orientadas

Definição da câmara

Orientações precisas



2. Parametrização do processo

• Definição da área a processar:

• Bloco completo;

• Sub-bloco;

• Polígono delimitador da área.

Match-3DX

Selecção do 
bloco

Importação de 
polígono

FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS



2. Parametrização do processo

• Tipo de algoritmo a utilizar na correlação;

• FBM/CBM – Feature Based Matching/Cost
Based Matching:

• Algoritmos já anteriormente disponíveis 
no Match-T;

• Muito mais rápidos;

• Nuvens de pontos muito densas

• SGM_2.5D – Semi Global Matching 2.5D:

• Geração de nuvens extremamente 
densas, filtradas para a produção dos 
ortos verdadeiro

• Geração de ortos verdadeiros;

• Geração de 3D Mesh (opcional). 

• SGM_3D– Semi Global Matching 3D:

• Geração de nuvens extremamente 
densas, sem filtrar;

• Geração de 3D Mesh (opcional). 

Selecção do 
algoritmo

FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS



FLUXO DE TRABALHO PARA A PRODUÇÃO DE 
ORTOS VERDADEIROS

FBM/CBM

SGM 2.5D

SGM 3D

Diferenças nas nuvens de 
pontos entre os vários 

algoritmos



FLUXO DE TRABALHO PARA A PRODUÇÃO DE 
ORTOS VERDADEIROS

Processo SGM2.5D

Redução de 
pontos nas 

fachadas

Melhoramento da 
definição das 

arestas e redução 
dos triângulos nas  

áreas planas

MDS Orto verdadeiro



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

2. Parametrização do processo

• Estratégia;

• Tipo de projecto:

• Aéreo;

• Obliquo;

• Sobreposição lateral e longitudinal.

• Número mínimo de modelos em que um 
ponto correlado tem de ser medido para 
que seja aceite.

• Número máximo de modelos em que um 
ponto correlado será medido.

• Área de sobreposição mínima para que 
um ponto correlado seja aceite.

• Filtro de áreas com baixa textura –
importante para não considerar as áreas 
de céu nas imagens obliquas.

Definição da 
estratégia

Tipo de projecto



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

2. Parametrização do processo

• Estratégia;

• Tipo de projecto:

• Aéreo;

• Obliquo;

• Sobreposição lateral e longitudinal.

• Número mínimo de modelos em que um 
ponto correlado tem de ser medido para 
que seja aceite.

• Número máximo de modelos em que um 
ponto correlado será ser medido.

• Área de sobreposição mínima para que 
um ponto correlado seja aceite.

• Filtro de áreas com baixa textura –
importante para não considerar as áreas 
de céu nas imagens obliquas.

Cenário Default Aerial Oblique

Min number of 
models (60/40)

2 1 2

Min number of 
models (80/80)

3 2 3

Max number of 
models (60/40)

5 5 5

Max number of 
models (80/80)

10 10 10

Em geral, as opções por 
defeito funcionam bem 

para a maioria dos casos



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

2. Parametrização do processo

• Estratégia;

• Tipo de projecto:

• Aéreo;

• Obliquo;

• Sobreposição lateral e longitudinal.

• Número mínimo de modelos em que um 
ponto correlado tem de ser medido para 
que seja aceite.

• Número máximo de modelos em que um 
ponto correlado será ser medido.

• Área de sobreposição mínima para que 
um ponto correlado seja aceite.

• Filtro de áreas com baixa textura –
importante para não considerar as áreas 
de céu nas imagens obliquas.

Número mínimo de modelos em que um 
ponto correlado tem de ser medido para que 

seja aceite, é importante para garantir a 
redundância das medições e a obtenção de 

pontos mais precisos e menos ruído na 
nuvem de pontos gerada

Incerteza em Z da 
correcta localização 

do ponto medido
Incerteza em XY da 
correcta localização 

do ponto medido



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

2. Parametrização do processo

• Estratégia;

• Tipo de projecto:

• Aéreo;

• Obliquo;

• Sobreposição lateral e longitudinal.

• Número mínimo de modelos em que um 
ponto correlado tem de ser medido para 
que seja aceite.

• Número máximo de modelos em que um 
ponto correlado será ser medido.

• Área de sobreposição mínima para que 
um ponto correlado seja aceite.

• Filtro de áreas com baixa textura –
importante para não considerar as áreas 
de céu nas imagens obliquas.

A combinação de medidas efectuadas em 
diversos modelos permite reduzir a 

incerteza e produz resultados mais precisos



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

2. Parametrização do processo

• Opções avançadas:

• Definição do nível piramidal final:

Define até que nível piramidal (overview) da imagem o 
processo vai ser executado. Para execução até ao nível 
de máxima resolução é necessário que a estação de 
trabalho tenha pelo menos 32Gb de RAM livre e para o 
nível 1 (metade da resolução do nível 0; e.g. GSD nível 
0= 5cm => GSD nível1 = 10cm) 16Gb de RAM livre.

Faz sentido utilizar um nível de menor resolução 
senão temos suficiente memória ou se queremos um 
resultado mais rápido, ainda que menos preciso,

Definição do nível 
piramidal final



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

3. Execução

Executar 
processo (s)



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

4. Verificar e corrigir resultados

• No DTMaster com as novas ferramentas 
disponíveis para esse efeito,

Activar e desactivar a 
visualização das imagens 
ou dos ortos, e visualizar 

estatísticas

Carregar, descarregar e actualizar 
ortos, e carregar e descarregar 

nuvens de pontos. A gestão é feita 
por um ficheiro TPIX SHP

Ortos verdadeiros gerados



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

4. Verificar e corrigir resultados

• No DTMaster com as novas ferramentas 
disponíveis para esse efeito.

• Identificação de possíveis erros

Representação da confiança 
nos pontos gerados:

• > 97% - transparente
• 7 - 97% - escala de cor  

vermelho a amarelo 
• < 7% - vermelho



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

4. Verificar e corrigir resultados

• No DTMaster com as novas ferramentas 
disponíveis para esse efeito.

• Identificação de possíveis erros

Representação da distância 
(pixéis) ao ponto correlado

mais próximo:

• < 2.5 - transparente
• 2.5-40 - escala de cor  

vermelho a amarelo 
• > 40 - vermelho



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

4. Verificar e corrigir resultados

• No DTMaster com as novas ferramentas 
disponíveis para esse efeito.

• Identificação de possíveis erros

Representação do número 
de modelos utilizados para 
calcular  a altura do ponto:

• > 2 - transparente
• 2 - amarelo 
• < = 1 - vermelho



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

4. Verificar e corrigir resultados

• No DTMaster com as novas ferramentas 
disponíveis para esse efeito.

• Identificação de possíveis erros

Representação do desvio 
padrão calculado para cada 

ponto:
• < 1 – transparente – melhor 

que 1x desvio padrão
• 3-1 - escala de cor  vermelho 

a amarelo – entre 1x e 3x 
desvio padrão

• >= 3 – vermelho – superior a 
3x desvio padrão



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

4. Verificar e corrigir resultados

• No DTMaster com as novas ferramentas 
disponíveis para esse efeito.

• Identificação de possíveis erros

• No DTMaster com todas as ferramentas já 
conhecidas



FLUXO DE TRABALHO PARA A 
PRODUÇÃO DE ORTOS VERDADEIROS

4. Verificar e corrigir resultados

• No DTMaster com as novas ferramentas 
disponíveis para esse efeito.

• Identificação de possíveis erros

• No DTMaster com todas as ferramentas já 
conhecidas

Correcção de erros e regeneração do orto

Orto regenerado

Erro detectado

Correcção



GERAÇÃO DE MESH 3D E A SUA 
UTILIDADE

Podem ser gerados de duas formas:

• Utilizando o algoritmo SGM 2.5D – gera 
em simultâneo o orto verdadeiro

• Utilizando o algoritmo SGM 3D – gera 
apenas as nuvens de pontos e os Mesh. 
Mais indicado por conter mais detalhe 
das fachadas, que é eliminado no 
processo 2.5D para a geração do orto 
verdadeiro

Nas duas opções é possível texturizar ou 
não os Mesh assim como gerar o LOD (nível 
de detalhe), que está para os Mesh, tal 
como as pirâmides estão para as imagens.

Nota: A geração dos Mesh 3D necessita do módulo 
adicional “MATCH-3DX Meshing Add-on”

Opções 
disponíveis para 

formatos de saída



GERAÇÃO DE MESH 3D E A SUA 
UTILIDADE

As áreas da sua utilização são imensas:

• Jogos de vídeo;

• Animação computadorizada para 
filmes;

• Realidade virtual

• Simulação;

• Arquitectura;

• Impressão 3D

• Etc.

Mesh 3D

Mesh 3D 
com 

textura



GERAÇÃO DE MESH 3D E A SUA 
UTILIDADE

As áreas da sua utilização são imensas:

• Jogos de vídeo;

• Animação computadorizada para 
filmes;

• Realidade virtual

• Simulação;

• Arquitectura;

• Impressão 3D

• Etc.

• … e ainda na modelação 3D de cidades!

Análise de 
linha de visão

Áreas ocultas e 
visíveis desde 

um ponto



GERAÇÃO DE MESH 3D E A SUA 
UTILIDADE

As áreas da sua utilização são imensas:

• Jogos de vídeo;

• Animação computadorizada para 
filmes;

• Realidade virtual

• Simulação;

• Arquitectura;

• Impressão 3D

• Etc.

• … e ainda na modelação 3D de cidades!

Áreas 
inundáveis

Cadastro 3D



PRINCIPAIS DIFERENÇAS NO PLANEAMENTO DO 
PROJECTO

A geração automática de ortos verdadeiros requer maiores sobreposições

Com câmara nadir:

• ~80/40% em áreas rurais

• ~80/60% em áreas urbanas

• ~80/60% em áreas urbanas com edifícios altos

Com câmara obliqua:

• ~80/60% 

Para a geração de 3D Mesh em áreas urbanas, muito importante a utilização de câmara 
obliqua



TEMPOS



TEMPOS
Características do computador utilizado:
Windows 7
Intel ® Xeon ® CPU E5-2623 v3 @ 3.00 GHz (8 Cores)
32 GB RAM
ATA ST500DM002 SCSI External Drive



REQUISITOS DE HARDWARE

• Pelo menos 32GB de RAM (64GB recomendados).

• Processador (es) rápidos e com muitos núcleos. Todos os módulos do software 
Inpho permitem correr em paralelo até 24 processos, factor de grande importância 
principalmente para o Match-3DX.

• Discos rápidos (SSD)

• GPU estão a ser testados no processamento com o Match-3DX mas não são ainda 
oficialmente suportados.



VANTAGENS E DESVANTAGENS DA GERAÇÃO DE 
ORTOFOTOS VERDADEIROS COM O MATCH-3DX

• O orto verdadeiro é por si mesmo uma grande vantagem. Chegará o dia em que nenhum cliente vai aceitar 
o fornecimento do ortofoto clássico.

• Processo muito automatizado

• Evita o esforço de edição manual do MDT necessário à geração do ortofoto clássico.

+

-
• A necessidade de voar com mais sobreposição lateral significa executar mais fiadas.

• Investimento em hardware potente.



LICENCIAMENTO DO MATCH-3DX

• Tal como os restante módulos do software Inpho, também o Match-3DX está 
disponível licenciamento perpétuo ou aluguer (mínimo 3 meses).

• Existem preços especiais para clientes do Match-T com manutenção activa.



SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS



OBRIGADO POR TER ASSISTIDO!

Para mais informação sobre o Match-3DX, entre em contacto 
connosco (gabriel.inacio@gtbi.net).

mailto:gabriel.inacio@gtbi.net

