Pilnai automatizuota fotogrametrinė
programinė įranga

Agisoft PhotoScan fotogrametrinė įranga

Su Agisoft PhotoScan galite apdoroti

skirta generuoti tankius taškų masyvus,

tūkstančius nuotraukų naudojantis tik

tekstūruotus modelius, geo orientuotus

savo

ortofoto žemėlapius, DSM ir DTM žemės

būtinybės siųsti duomenų už kompanijos

paviršiaus

ribų. Tai ypač svarbu, jei dirbate su

modelius

iš

įvairių

foto

nuotraukų.

kompiuterio

resursais.

Nėra

konfidencialiais projektais.
Agisoft

Programinės įrangos paketas suteikia

kompanijos jau eilę metų, kas įgalino

galimybę duomenis apdoroti paetapiui,

sukurti programinę įrangą pasižyminčią

kurie sudėlioti intuityvia tvarka, todėl

greitu

nesudėtinga

Programinė

įranga

duomenų

vystoma

apdorojimu

naudoti

ir

nesant

(dažniausiai iki kelių valandų), užtikrinant

fotogrametrijos specialistu. Kai tuo atveju

tikslius rezultatus (iki 3cm fotografuojant

turintys fotogrametrijos žinių gali keisti

iš oro ir iki 1mm fotografuojant iš nedidelių

įvairius nustatymus ir įtakoti rezultatų

atstumų).

kokybę,

bei

gauti

detalią

rezultatų

ataskaitą duomenų apdorojimo proceso
pabaigoje.
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Privalumai

1. Tikslūs ir detalūs rezultatai
2. Pilnai automatizuotas ir intuityvus
duomenų apdorojimo procesas
3. Vaizdo plokštės panaudojimas duomenų
apdorojime (angl. GPU acceleration)

4. Duomenų apdorojimo tinkle galimybė

Galimybės

1. Iš dronų ir artimo atstumo gautų
duomenų apdorojimas
2. Tankaus taškų masyvo
generavimas ir klasifikavimas
4. DSM / DTM generavimas
5. Ortofoto redagavimas

6. Eksportas į PDF / video iš
paukščio skrydžio eksportas ir
tiesioginis nusiuntimas į debesų
technologijų portalus
7. Stereo matavimai preciziniams
rezultatams gauti
9. Koordinačių / atstumų / plotų / tūrių
matavimai
10. Multispektrinių nuotraukų
apdorojimas vegetacijos indeksų
skaičiavimui
11. Modelių iš poligonų generavimas ir
tekstūravimas

6. Automatinis horizontalių braižymas

12. Sferinių panoramų apjungimas

7. Geo orientavimas naudojant
drono skrydžio log duomenis ir /
arba kontūrženklius (angl. GCP)

13. Programavimo su Phyton
galimybė

8. Kontūrženklių / taikinių
automatinis identifikavimas

Suderinamumas

5. Funkcionali Standard versija
įvairiems grafikos projektams

1. Palaiko įvairių kamerų / sensorių
duomenis

2. Palaiko įvairius objektyvus (angl.
frame / fisheye / spherical / cylindrical)
3. Palaiko daugumą bepiločių orlaivių

14. Gamintojo pagalba ir palaikymas

4. Rezultatų eksportas į įvairius
populiariausius formatus
5. Palaiko daugumą EPSG koordinačių
sistemų su galimybe konfigūruoti

6. Veikia Windows, Mac OS X, Linux
aplinkose

Gamyba
Foto realistiniai ir detalūs 3D modeliai,
klasifikuotas tankus taškų masyvas,
detalios rezoliucijos paviršiaus modeliai.
Agisoft PhotoScan gali būti naudojamas
įvairiose inžinerinės rinkose ar
vizualizavimo projektuose.

Matuokite
Aukšto detalumo modeliai sugeneruoti iš
poligonų, ar DSM žemės paviršiai įgalina
tikslų plotų ir tūrių skaičiavimą. Agisoft
PhotoScan pagalba galima apdoroti
multispektrines nuotraukas, atlikti
radiometrinę kalibraciją, bei išskaičiuoti
NDVI indeksus, kas suteikia galimybę
PhotoScan programinę įrangą naudoti
žemės ūkio projektuose.

Vizualizuokite
Galimybė apdoroti duomenis tinkle įgalina
dirbi su dideliais duomenų masyvais ir
taupyti laiką. Kurkite miestų modelius
suderinamus su GIS programinėmis
įrangomis.

Geodezija ir GIS

Kasyba ir Karjerai

Detalios ortofoto

Tikslūs matavimai

PhotoScan idealus įrankis iš oro surinktų

Detalus ir tikslus DEMs (angl. digital

nuotraukų apdorojimui. Funkcionalumas

elevation

model),

nuolat tobulinamas atsižvelgiant į naujai

PhotoScan

naudojamas

gaminamų bepiločių orlaivių modelius.

skaičiavimams (iškastų tūrių ar krūvų

pagamintas
plotų

ir

su
tūrių

apmatavimams). Jei atlikote skrydžius su
dronu ar bepiločiu orlaiviu skirtingu metu –
galite palyginti tūrių skirtumus ar nustatyti
dirvožemio eroziją.

Precizinė
žemdirbystė ir
Gamtos apsauga
Vegetacijos indeksų
skaičiavimai
Palaikomos panchromatinės,
multispektrinės, terminės nuotraukos.
Kas leidžia su PhotoScan sugeneruoti
ortofoto ir naudoti vegetacijos indeksų
skaičiavimams, dirvožemio erozijos
analizei ar terminių vaizdų studijavimui.

PhotoScan
patikimumo

per

eilę

vardą

metų

tarp

užsitarnavo

fotogrametrijos

profesionalų ir yra plačiai naudojamas taškų
masyvų,

ortofoto,

DSMs/

DTMs

generavimui.

Automatinis

taikinių

ir

kontūrženklių

aptikimas taupo laiką duomenų apdorojimo
procese.

Vegetacijos

indeksų

nuotraukų

panaudojimą

žemdirbystėje.

analizės

įgalina

precizinėje

Archeologija ir
dokumentavimas

Architektūros ir paveldo
objektai

Puikiai veikia su buitinėmis
kameromis

Įžambinių nuotraukų palaikymas

Archeologijos darbuose vis dažniau ir

PhotoScan

dažniau

generuoti fasadų ir pastatų 3D modelius.

naudojami

fotogrametrijos

Daugelis atliktų projektų patvirtino, kad
yra

kokybiškas

įrankis

procesai, kad būtų galima sumodeliuoti

Vizualinių efektų
kūrimas ir žaidimų
dizainas
Foto realistiškos tekstūros
PhotoScan kuria labai detalius ir foto
realistinius modelius, kurie

patenkina

griežtus profesionalių animacijos studijų

randamus ir iškasamus objektus.

reikalavimus. Studijos filmų kūrimo ir
žaidimų gamybos procesuose naudoja šią
programinė įrangą.

Kadangi

programinė

įžambines

įranga

nuotraukas

palaiko
duomenų

apdorojime, tai leidžia sukurti viso pastato
3D modelius. Panaudojant tikslius pastatų
modelius galite kurti virtualius turus po
PhotoScan apdoroja su skaitmenine kamera

įvairius paveldo objektus. 3D modeliai gali

surinktas nuotraukas. Tyrinėkite įvairias

būti panaudojami pastatų rekonstrukcijos

kasinėjimo teritorijas ar radinius.

projektuose.

Veido ir kūno modeliavimas yra vienas iš
komplikuočiausių,

tačiau

susidoroja ir su šiais iššūkiais.

PhotoScan

Norite išbandyti
ir įsigyti?

Parsisiųsite
bandomąją 30 dienų
versiją
www.agisoft.com

Norite sužinoti kokia
kaina ir įsigyti?
www.geonovus.lt

