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Potrzebujesz elastycznych, indywidualnych rozwi¹zañ?

INPHO proponuje najbardziej
wydajne rozwi¹zanie do automatycznej aerotriangulacji,
które w pe³ni obs³uguje
GPS/IMU.

Nasze narzêdzia do generowania ortofotomap i mozaikowania
charakteryzuj¹ siê wysokim
stopniem automatyzacji oraz
bardzo du¿¹ dok³adnoœci¹.
Osi¹gnêliœmy to dziêki miêdzy
innymi w pe³ni zautomatyzowanemu wyznaczaniu linii ³¹czenia
oraz rygorystycznym procesom
przetwarzania obejmuj¹cym
jednoczeœnie ca³y blok obrazów.

INPHO dostarcza zarówno narzêdzia do ca³kowicie automatycznego pozyskiwania danych,
jak i rêcznego w systemie stereo. Wysokiej jakoœci NMT s¹
automatycznie generowane
z obrazów lotniczych i satelitarnych. Nasz cyfrowy stereoploter
umo¿liwia pozyskiwanie danych bezpoœrednio do œrodowiska CAD lub GIS.

INPHO dostarcza narzêdzi do
pe³nego modelowania danych
o powierzchni terenu: od ich
kontroli, po przez edycjê, filtrowanie oraz zarz¹dzanie.
Dane mog¹ byæ pozyskane
zarówno metodami fotogrametrycznymi jak i skaningu
LIDAR.

INPHO oferuje pe³n¹, innowacyjn¹ liniê produktów do pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych.
Linia fotogrametryczna firmy INPHO GmbH umo¿liwia zarówno rektyfikacjê, generowanie, jak i pozyskiwanie
danych w funkcji stereo.

GEO - REFERENCJE

POZYSKIWANIE DANYCH

MODELOWANIE

OBRAZOWANIE

MATCH-AT umo¿liwia przeprowadzenie wysoce zautomatyzowanej aerotriangulacji (równie¿
danych typu "pushbroom"). Wybór punktów wi¹¿¹cych, precyzyjne i wielokierunkowe ³¹czenie punktów, jak i ich korekcja
sk³adaj¹ siê na jeden, w pe³ni
zautomatyzowany proces.

MATCH-T DSM jest to program do
generowania precyzyjnych NMT i
NMP z obrazów lotniczych i satelitarnych. Jednolite NMT i NMP generowane s¹ dla ca³ego bloku obrazów.
Gêstoœæ uzyskiwanej chmury punktów mo¿e byæ porównywana jedynie
z gêstoœci¹ pozyskiwan¹ za pomoc¹
LIDAR'a.

DTMaster jest to nowoczesne
narzêdzie do edycji NMT/NMP.
Umo¿liwia efektywn¹ edycjê
i kontrolê miliardów punktów
NMT/NMP oraz ich obserwacjê na tle stereoobrazów lub
ortofotomapy.

OrthoMaster to narzêdzie do
precyzyjnej ortorektyfikacji cyfrowych obrazów lotniczych i satelitarnych. Charakteryzuje siê du¿¹
wydajnoœci¹ pracy w trakcie
przetwarzania obrazów. Posiada
wewnêtrzn¹ opcjê obs³ugi NMT, co
umo¿liwia generowanie "true"
ortofotomapy wysokiej jakoœci.

inBLOCK jest oprogramowaniem nowej generacji do korekcji
bloku. £¹czy w sobie zaawansowane modelowanie matematyczne oraz techniki korekty zwi¹zane z analizami graficznymi.

Summit Evolution jest to przyjazny
dla u¿ytkownika cyfrowy stereoploter
umo¿liwiaj¹cy pozyskiwanie danych
bezpoœrednio w œrodowisku ArcGIS,
AutoCAD lub MicroStation. Mo¿liwoœæ p³ynnego poruszania siê w obrêbie ca³ego obszaru bloku znacznie
u³atwia pracê przy sporz¹dzaniu
map oraz ich aktualizacji.

SCOP++ jest to narzêdzie
przeznaczone do wydajnej
pracy z danymi NMT. Obs³uguje bardzo du¿e zbiory danych.
Umo¿liwia wysokiej jakoœci
interpolacjê, filtracjê, zarz¹dzanie i wizualizacjê danych
NMT/NMP.

OrthoVista jest to potê¿ne
narzêdzie do mozaikowania. Du¿e
bloki ortofotomap s¹ przetwarzane
w jednym czasie, zaœ linia ³¹czenia
wyznaczana jest ca³kowicie automatycznie.

ApplicationsMaster to aplikacja
integruj¹ca wszystkie podstawowe
modu³y oprogramowania. Umo¿liwia
zdefiniowanie projektu, konwersjê
i transformacjê danych, orientacjê obrazów i przechowywanie danych NMT.

... czy kompletnego systemu?

Rozwi¹zanie

Fotogrametria Cyfrowa
Aerotriangulacja
Kalibracja Kamery
Modelowanie Powierzchni Terenu
Generowanie Ortofotomapy i Mozaikowanie
Pozyskiwanie Danych w Stereo
Dane Typu Pushbroom
Przetwarzanie Obrazów Satelitarnych
Przetwarzanie Danych LIDAR
Praca i Zarz¹dzanie Danymi MMT
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Fotogrametria Cyfrowa

Aerotriangulacja

Wielu u¿ytkowników oprogramowania fotogrametrycznego poszukuje oprogramowania stanowi¹cego pe³n¹ liniê fotogrametryczn¹. Taka linia fotogrametryczna
oznacza sprawniejsz¹, ³atwiejsz¹, a przez to i skuteczniejsz¹ pracê. INPHO dostarczy³o kompletny, w pe³ni zestrojony zestaw modu³ów oprogramowania do fotogrametrii cyfrowej, umo¿liwiaj¹cy rektyfikacjê, generowanie NMT/NMP i ortofotomapy, oraz pozyskiwanie danych 3D.

Aerotriangulacja stanowi podstawê wszystkich projektów fotogrametrycznych.
W przypadku oprogramowania INPHO aerotriangulacja jest procesem wysoce
zautomatyzowanym, nawet w przypadku bloków sk³adaj¹cych siê z kilku tysiêcy
obrazów.

System fotogrametryczny INPHO obs³uguje wiele rodzajów obrazów, zarówno zeskanowane analogowe zdjêcia lotnicze, jak i obrazy pozyskane za
pomoc¹ cyfrowych kamer lotniczych
i sensorów satelitarnych.
G³ównymi zaletami systemu INPHO
jest matematyczne modelowanie,
charakteryzuj¹ce siê bardzo wysok¹
jakoœci¹ wyników, wysoki poziom

zautomatyzowania zwiêkszaj¹cy wydajnoœæ pracy oraz przyjazny interface u¿ytkownika.
Wielu u¿ytkowników na ca³ym œwiecie
korzysta z naszego doœwiadczenia
i kompetencji w dziedzinie fotogrametrii.
Oferujemy naszym klientom optymalne
rozwi¹zania poparte zarówno wiedz¹
teoretyczn¹ jak i wieloletnim doœwiadczeniem.

INPHO oferuje metodê automatycznego nadania georeferencji cyfrowym
obrazom lotniczym pozyskanym za
pomoc¹ skanerów fotogrametrycznych, cyfrowych kamer lotniczych
oraz lotniczych systemów typu
pushbroom.
Match-AT jest to program do aerotriangulacji zawieraj¹cy w sobie
narzêdzie do wyrównywania bloku.

W sposób rygorystyczny uwzglêdnia
dane pochodz¹ce z GPS i IMU oraz
umo¿liwia pomiar w trybie stereo
punktów kontrolnych i wi¹¿¹cych.
Dziêki Match-AT proces jest w pe³ni
zautomatyzowany. Umo¿liwia to
wzrost wydajnoœci i spadek kosztów
zwiazanych z procesem triangulacji.
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Kalibracja Kamery

Modelowanie Powierzchni Terenu

W ostatnich latach wzros³a liczba cyfrowych œrednio-formatowych kamer wykorzystywanych w projektach fotogrametrycznych. Zazwyczaj tego typu kamery nie by³y
projektowane do celów metrycznych i wymagaj¹ wielokrotnej kalibracji.

Dok³adny NMT i NMP jest wymagany w wiêkszoœci projektów kartograficznych i przy produkcji ortofotomapy. Obecnie u¿ytkownicy oczekuj¹ narzêdzia
umo¿liwiaj¹cego automatyczne generowanie i modelowanie NMT/NMP, nawet
dla najbardziej wymagaj¹cych obszarów miejskich.

INPHO wprowadzi³o narzêdzia umo¿liwiaj¹ce polow¹ kalibracjê kamer ramkowych. Osi¹gniêto to dziêki po³¹czeniu mo¿liwoœci dwóch modu³ów:
Match-AT i inBLOCK.
Match-AT przy du¿ym pokryciu obrazów, znajduje liczne powi¹zania punktów w opracowywanym bloku. Dziêki
w pe³ni zautomatyzowanemu wyborowi i transferowi punktów wi¹¿¹cych,
proces kalibracji kamery jest bardzo
dok³adny.

inBLOCK wykonuje wyrównanie bloku i okreœla wszystkie parametry kalibracji kamery
oraz uwzglêdnia wartoœci korekt pochodz¹cych z IMU.
Nieregularnoœæ zniekszta³cenia obiektywu
jest reprezentowana za pomoc¹ siatki, która
w kolejnych etapach pracy jest zawsze
uwzglêdniana. Dziêki temu INPHO gwarantuje uzyskanie bardzo dok³adnego
odwzorowania geometrycznego.

Modu³y Match-T DSM i DTMaster
s³u¿¹ do gromadzenia danych, ich
edycji oraz kontroli. Stanowi¹ kompletny system do dok³adnego i efektownego generowania NMT/NMP z
obrazów lotniczych i satelitarnych.
Match-T DSM umo¿liwia generowanie jednolitych, ci¹g³ych modeli powierzchni (równie¿ w obszarach miejskich) z gêstej chmury punktów. Gêstoœæ chmury porównywalna jest jedynie z gêstoœci¹ chmury punktów
uzyskiwan¹ za pomoc¹ lasera LIDAR.

DTMaster udostêpnia narzêdzia do zaawansowanej edycji i kontroli jakoœci
NMT/NMP, opcjonalnie równie¿ w
trybie stereo. Cech¹ DTMaster’a jest
bardzo efektywna metoda wizualizacji
danych oraz narzêdzie kontroli, u³atwiaj¹ce pracê z du¿¹ iloœci¹ danych
powierzchniowych.
Ze wzglêdu na wysok¹ dok³adnoœæ generowanych NMT, powy¿sze modu³y
nadaj¹ siê równie¿ do modelowania terenów zurbanizowanych.
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Generowanie Ortofotomapy i Mozaikowanie

Pozyskiwanie Danych w Trybie Stereo

W ostatnich latach wzros³o zapotrzebowanie na ortofotomapy. W zwi¹zku z coraz
czêstszymi ich aktualizacjami, czas generowania ortoobrazów musia³ zostaæ znacznie
skrócony.

Plotery stereo s¹ g³ównym narzêdziem pozyskiwania danych 3D. Obecnie od
cyfrowych stereoploterów oczekuje siê p³ynnej i wydajnej pracy z kompletnym blokiem fotogrametrycznym zarówno w œrodowisku CAD, jak i GIS.

INPHO wprowadzi³o doskona³e rozwi¹zanie. Dwa produkty: OrthoMaster
i OrthoVista to narzêdzia umo¿liwiaj¹ce wydajne i efektywne tworzenie
ortofotomap.
OrthoMaster jest programem do tworzenia ortofotomap z obrazów lotniczych i satelitarnych. Oferuje w pe³ni
zautomatyzowany proces przetwarzania ca³ych bloków zdjêæ. Umo¿liwia
równie¿ generowanie "true" ortofotomap.

OrthoVista to program do automatycznego
wyznaczania linii ³¹czenia, wyrównywania
balansu kolorów i usuwania tzw. hot spot.
Modu³ zawiera zarówno automatyczn¹ jak
i rêczn¹ mo¿liwoœæ definiowania i edycji linii
³¹czenia (OrthoVista SE).

Dziêki wspó³pracy z DAT/EM Systems
International firma INPHO GmbH oferuje cyfrowy stereoploter o nazwie
Summit Evolution. Jest on w pe³ni
kompatybilny z lini¹ fotogrametryczn¹
INPHO.
Summit Evolution to wysoce zaawansowany program fotogrametryczny.
S³u¿y do efektywnego pozyskiwania
danych 3D i ich aktualizacji bezpoœrednio w œrodowisku CAD lub GIS, takich
jak ArcGIS, AutoCAD lub MicroStation.

Summit Evolution umo¿liwia ³atwe zarz¹dzanie obrazami w œrodowisku projektowym. Obs³uguje zarówno obrazy
lotnicze jak i satelitarne.
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Dane Typu Pushbroom

Przetwarzanie Obrazów Satelitarnych

Równolegle do rozwoju cyfrowych kadrowych kamer lotniczych na rynku pojawi³y
siê kamery typu pushbroom. Obrazy pozyskiwane za pomoc¹ tego typu sensorów
wymagaj¹ specjalnego modelowania geometrycznego i odmiennej strategii przetwarzania danych.

Wysokorozdzielcze obrazy satelitarne s¹ wykorzystywane w wielu opracowaniach. Ze wzglêdu na odmienn¹ budowê sensorów satelitarnych od kamer lotniczych, wymagaj¹ one odpowiednich narzêdzi.

INPHO oferuje dwie alternatywne linie PictoVera to narzêdzie polecane w przypadku masowego przetwarzania i ortoprodukcyjne dla danych pushbroom:
rektyfikacji danych pushbroom. Dziêki inMatch-AT Pushbroom i PictoVera.
nowacyjnej metodzie przetwarzania rówMatch-AT Pushbroom jest to nowy
noleg³ego, PictoVera zapewnia bardzo
modu³ do triangulacji obrazów typu
wysok¹ przepustowoœæ danych.
pushbroom. Wraz z pozosta³ymi modu³ami oprogramowania INPHO stanowi on pe³ne i profesjonalne narzêdzie do przetwarzania obrazów tego
typu.

Obrazy pochodz¹ce z ró¿nych senso- któw kontrolnych na pojedynczym
rów s¹ w pe³ni obs³ugiwane przez
obrazie lub za pomoc¹ triangulacji oboprogramowanie INPHO. Poszczególne razu. Poprawione RPC jest nastêpnie
modu³y oprogramowania umo¿liwiaj¹ u¿ywane w kolejnych etapach przetprzeprowadzenie orientacji geomet- warzania danych.
rycnej, uzyskanie NMT i NMP, wygenerowanie ortofotomapy i pozyskanie
danych 3D.
Obs³ugiwane s¹ zarówno surowe dane
o orbicie jak i RPC (Rational Polynomial
Coefficient). RPC mo¿e byæ dodatkowo
polepszony za pomoc¹ pomiaru pun-
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Przetwarzanie Danych LIDAR

Praca i Zarz¹dzanie Danymi NMT

Skaning laserowy (LIDAR) jest szybko rozwijaj¹c¹ siê metod¹ pozyskiwania danych
dla NMT. W celu wydobycia z danych LIDAR informacji o powierzchni terenu, dane
te musz¹ zostaæ odpowiednio przetworzone.

Roœnie zapotrzebowanie na NMT pokrywaj¹ce obszary ca³ych pañstw. Wraz
ze wzrostem iloœci danych pojawi³a siê potrzeba wykorzystania potê¿nych
narzêdzi do ich przetwarzania i zarz¹dzania nimi.

INPHO dostarcza wysokiej jakoœci narzêdzie umo¿liwiaj¹ce przetwarzanie
NMT/NMP pochodz¹cych z danych
LIDAR. Narzêdzie to pozwala na kalibracjê geometryczn¹, klasyfikacjê
chmury punktów oraz kontrolê jakoœci
danych.

siê nad powierzchni¹. Du¿e obiekty antropogeniczne jak i niska roœlinnoœæ s¹ jednoczeœnie wykrywane w jednym kroku.

INPHO GmbH oferuje narzêdzie do
procesie filtracji mog¹ byæ dodatkowo
generowania, zarz¹dzania i zaktuali- brane pod uwagê informacje o morfozowania du¿ych zbiorów danych NMT. logii terenu (np. linie nieci¹g³oœci).

DTMaster umo¿liwia kontrolê jakoœci i edycjê
danych oraz opcjonalnie mo¿liwoœæ pomiaru
stereo du¿ej chmury punktów LIDAR.

SCOP++ pozwala na szybkie i w pe³ni
zautomatyzowane przefiltrowanie
danych LIDAR, w celu wyodrêbnienia
punktów reprezentuj¹cych powierzchniê terenu od punktów znajduj¹cych

INPHO przy projektowaniu software'u szczególny nacisk po³o¿y³o na dok³adnoœæ, jakoœæ
oraz wysoki stopieñ automatyzacji procesów.
Oprogramowanie nie wymaga ¿adnych dodatkowych narzêdzi GIS, CAD itp.

SCOP++ zawiera system zarz¹dzania
bazami danych dedykowany dla NMT
obszarów ca³ych pañstw. Umo¿liwia
dostosowanie sposobu administracji
NMT do potrzeb u¿ytkownika, np. poprzez mo¿liwoœæ ³¹czenia czy transformacji danych NMT do innych uk³adów.
Inn¹ g³ówn¹ cech¹ SCOP++ jest wysoka jakoœæ filtrowania danych. W

Produkty z rodziny SCOP++ s¹ wykorzystywane przez ró¿ne Narodowe Oœrodki
Kartograficzne w celu uaktualniania
NMT.

Produkty

MATCH-AT
inBLOCK
MATCH-T DSM
Summit Evolution
DTMaster
SCOP++
OrthoMaster
OrthoVista
PictoVera
ApplicationsMaster
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Trójwymiarowe Modelowanie Terenów Miejskich

Nasz zespó³
Zagadnieniem pozyskiwania modeli miast 3D
zajmujemy siê w grupie czterech partnerów:

Wizja rzeczywistego œwiata sta³a siê faktem.
Modele miast 3D s¹ coraz bardziej popularne we wszelkiego rodzaju nowoczesnych serwisach GIS. S¹ one powszechnie wykorzystywane miêdzy
innymi w planowaniu przestrzennym, analizach oddzia³ywañ na œrodowisko, nawigacji samochodowej i zarz¹dzaniu transportem.
Dane o obiektach (np. budynkach, drzewach itp.) potrzebne do sporz¹dzania
modeli miast 3D mog¹ byæ pozyskiwane za pomoc¹ skaningu laserowego (LIDAR)
lub z obrazów lotniczych. Na dok³adnoœæ modeli wp³ywa gêstoœæ chmury punktów
reprezentuj¹cej ukszta³towanie powierzchni.
Brak szybkiego, inteligentnego i niezawodnego narzêdzia do przetwarzania danych by³
dotychczas g³ówn¹ przeszkod¹ w generowaniu modeli miast 3D. Obecnie dostarczamy
rozwi¹zanie, dziêki któremu uzyskanie modelu miast 3D jest prostsze.

Geodata IT (Austria)*
INPHO (Niemcy)
M.O.S.S. (Niemcy)**
IPF (Austria)***
G³ównym celem zespo³u jest dostarczenie rozwi¹zania zapewniajacego wykonanie pe³nego
proces generowania modeli miast 3D, zaczynaj¹c
od wstêpnego przetwarzania surowych danych,
a koñcz¹c na dystrybucji produktu koñcowego.
Ka¿dy z partnerów dostarcza najnowoczeœniejsze
rozwi¹zania dla poszczególnych etapów produkcji
modeli miast 3D. Wspólne rozwi¹zania stanowi¹
jedno kompletne i potê¿ne narzêdzie.

Nasze rozwi¹zanie
Dostarczamy technologiê i komplet produktów
umo¿liwiaj¹cych pozyskanie budynków wektorowych, niezbêdnych do tworzenia modeli
zabudowy 3D.
MATCH-AT DSM firmy INPHO GmbH:
automatyczne generowanie gêstej chmury
punktów z obrazów lotniczych o du¿ym pokryciu.
BuildingGenerator od IPF*** i INPHO GmbH:
automatyczne generowanie powierzchni dachów z trójwymiarowej chmury punktów i tworzenie modeli budynków w powi¹zaniu z modelem powierzchni terenu.
CityGRID firmy Geodata IT*:
tworzenie modeli budynków, obs³uga City GML
i zarz¹dzanie ogromnymi modelami miejskimi
3D w geoprzestrzeni.
DTMaster Stereo firmy INPHO GmbH:
kontrola jakoœci modeli budynków za pomoc¹
narzêdzia do edycji w 3D.
novaFACTORY firmy M.O.S.S.**:
zarz¹dzanie projektem podczas produkcji modelu zabudowy 3D, uzupe³nione dostêpnymi
informacjami GIS oraz wsparcie dystrybucji
danych 3D.

Stan projektu
Nasze rozwi¹zanie jest obecnie testowane w
wielu Krajowych Oœrodkach Kartograficznych,
Których jednym z zadañ jest budowa i aktualizacja modeli miast 3D dla du¿ych oœrodków
miejskich.
Po³¹czenie informacji pochodz¹cej z chmury
punktów uzyskanej z danych lotniczych z informacj¹ z danych katastralnych budynków stanowi niezawodn¹ metodê generowania wysokiej jakoœci modeli zabudowy 3D.
Wszystkie komponenty s¹ zintegrowane w jednym przyjaznym œrodowisku pracy. Nasze rozwi¹zanie umo¿liwia produkcjê modeli miast
3D od A do Z nawet dla du¿ych obszarów miejskich.

*www.citygrid.at
**www.moss.de
***www.ipf.tuwien.ac.at

W celu uzyskania
dodatkowych informacji
proszê kontaktowaæ siê z:
ECOGIS Sp. z o. o.
ul. Jana Sengera "Cichego" 3/21
02-790 Warszawa
Polska
Tel.: (+48 22) 649 25 55
Fax.: (+48 22) 649 25 55
E-mail: inpho@ecogis.pl
www.ecogis.pl

