
    Створення TrueOrtho,  

                      побудова  3D-моделей 

ТОВ “АНАЛІТИКА” 



1989 – початок розробки “Digitals”  

 

Основним напрямками діяльності є - програмне забезпечення “Digitals” та створення 

та оновлення різноманітної картографічної продукції різних масштабних рядів та 

рівнів деталізації. 

 

“Digitals”- вітчизняна універсальна платформа з величезним набором функцій:  

•Зручний картографічний редактор, що має потужне картографічне ядро; 

•Розвинені засоби редагування карт і планів;  

•Можливість створення та відображення карт в тривимірному вигляді;  

•Сумісність і універсальність з іншими програмними продуктами;  

•Робота з растровими зображеннями;  

•Вся геодезія та землеустрій в одній ліцензійної програмі;  

•Повний цикл землевпорядних робіт;  

•Можливість завантаження супутникових знімків з картографічних сервісів Google 

Maps, Virtual Earth, Bing; 

•Багатокористувацький режим роботи.  

 

 

ТОВ “Аналітика” 

ТОВ«Аналітика»                                   www.vinmap.net 



Істинний ортофотоплан 

(TrueOrtho) – ортофотоплан, на 

якому висотні будівлі зображені 

ортогонально та своєю проекцією 

не закривають прилеглу територію. 

Найбільш доцільно 

використовувати для міст та селищ 

з висотною забудовою від 5 

поверхів і вище. Основне 

призначення  - основа для 3D 

моделювання та інвентаризація 

земель міста. 

TrueOrtho 
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Параметри АФЗ для створення TrueOrtho та 3D 
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Тип АФЗ  
Повздовжнє 

перекриття 

Поперечне 

перекриття 

Vexcel UltraCam Eagle 

Prime 

DMC 

Leica RCD30 CH82  

80% і більше 60% і більше 

АDS80 

3-DAS-1 
100% 60% і більше 
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Ринок програмного забезпечення 

Виробник ПЗ  Модуль  Призначення 

Trimble Inpho (США) MATCH_3DX  TrueOrtho  

nFrames (Німеччина) Sure Aerial  TrueOrtho  

Digitals (Україна) Stereo TrueOrtho 



Камера 3-DAS-1 (зйомка під кутом 16, 24, 45°) 

Передній 45° Задній 45° Надир 

Передній 24° Задній 16 ° 

П'ятикратне перекриття для будь-якого об’єкту 

Стереопари зі змінною конвергенцією 
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Технологія створення TrueOrtho 
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Створення цифрової моделі рельєфу (ЦМР) 

Створення Ortho 

Визначення ділянок Ortho, що потребують 

корекції “сліпих зон” 

Збір у стерео режимі дахів, елементів споруд 

та землі під “завалами” будівель 

Перевірка якості 

Автоматична корекція Ortho по об’єктах 

зібраних у стереорежимі  



Визначення об’єктів корегування 
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Корекція “завалів будівель” 

У стерео режимі полігональними об'єктами збираються архітектурні виступи будівель, балкони та надбудови 
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Корекція сліпих зон “завалів будівель” 

У стерео режимі збираються полігони землі під “завалами”  
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Приклад порівняння TrueOrtho та Ortho 
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Приклад порівняння TrueOrtho та Ortho 
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Приклад порівняння TrueOrtho та Ortho 



Продуктивність створення TrueOrtho 
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Назва населенного 

пункту 
Поверховість Площа 

Затрачений 

час 

м. Одеса 4  -  32 165 км² 2,5 місяці * 

м. Миколаїв 4  -  14 250 км² 1 місяць * 

*- робота виконувалась командою з 10 чоловік, масштаб trueortho 1:1000  



Застосування тривимірних моделей 
•3D моделювання пам’яток архітектури. 

 

•3D-моделі зручно використовувати в цілях навігації. На відміну від традиційної карти, 

тривимірна модель краще зрозуміла неспеціалістам і дозволяє наочніше уявити 

навколишню середовище.  

 

•Тривимірні моделі міст використовують для міського та архітектурного планування, 

розміщуючи проектовані об'єкти серед існуючих будівель. 

 

•Тривимірна карта з фасадами будівель та під'їздами необхідна для міських комунальних і 

рятувальних служб. Доповнивши карту схемами інженерних комунікацій, отримуємо зручну 

основу для управління, моніторингу та ремонту міських інженерних мереж. 

 

•Тривимірна модель ідеально підходить для наочної презентації потенційним туристам, 

інвесторам, або покупцям розташування об'єктів нерухомості, земельних ділянок та їх 

найближчої інфраструктури. 

ТОВ«Аналітика»                                   www.vinmap.net 



ТОВ«Аналітика»                                   www.vinmap.net 

Ринок програмного забезпечення 

Виробник ПЗ  Модуль  Призначення 

Trimble Inpho (США) Meshing add-on  3D-моделі 

nFrames (Німеччина) Sure Aerial Mesh Add-on  3D-моделі 

Leica (Швейцарія) HxMap CityModeller 3D-моделі 

Digitals (Україна) Stereo 3D-моделі 



Рівні деталізації 3D моделей 
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Технологія створення 3D-моделей міст 
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Створення 3D примітивів дахів 

Проеціювання дахів споруд на землю 

Групування елементів споруд в один об’єкт 

Автоматичне створення та накладання 

текстур із зображень та землю з TrueOrtho 

Експорт отриманих даних у різні 3D 

формати 
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Шаблони примітивів дахів 

Башта 

(Tower) 

Тентовий дах 

(Tent)  

Двухскатний дах 

(Gable)  

Односкатний дах 

(Lean-to) 

Мансардний дах 

(Mansard)  

Мульті тентовий дах 

(Multitent) 

Зрізаний двускатний дах 

(Hip) 



Створення примітивів, проеціювання дахів на поверхню 
землі та об’єднання в один об’єкт 
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Приклад об’єднаних 3D - моделей 
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3D модель міста без текстури з додатковими моделями 
зробленими у інших програмних продуктах 
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Можливість проведення вимірів 3D об’єктів 
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Автоматичне текстурування 
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3D модель міста 





Країни та міста, на які створювались 3D-моделі 
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