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ניתוח השוואתי של פתרונות פוטוגרמטריה לשוק המודדים 

 בשימוש רחפנים
 

ע"י שימוש בטכנולוגיות בניה חברות ות משרדי מדידולאוטומטים ודיגיטליים  םיגאודזיחברת דאטומייט מפתחת פתרונות 

  ועיבוד תמונה. פוטוגרמטריה, רחפניים

 

גאודזיות  מדויקות בעזרת מדידות מיפוי, מידול ו לבצעיכולות בניה חברות ומשרדי מדידות בעזרת פתרונות דאטומייט, 

תמונות שנלקחות אוטומטית ע"י רחפנים או בשימוש מצלמות רגילות מהקרקע. פתרונות דאטומייט הינם אוטומטים 

חיתות משפרות תפוקות של צוותי השטח והמשרד ומפ תהליכים,ס"מ ובכך מייעלות  1-3תוצרים ברמת דיוק של ומספקים 

טכנולוגיה ייחודית אשר פותחה בדאטומייט, על כים אלו נשענים תהלי .50%עלויות של תהליכים קונבנציונליים ביותר מ 

 בעזרתה בונים מודל תלת ממדי ברמת הדיוק המקובלת בתקנות המודדים. 

 

 יתרונות מוצרי דאטומייט לחברות המדידה:

 ם ללקיחת תמונות בשטחיצירת תוכנית טיסה והטסה אוטונומית של רחפני -

 )מדידות טופוגרפיות, אזמייד, וכדומה( ממדיות-תלת גאודזיותביצוע מדידות  -

 ודוחות  ואורטופוט, מפות )דו ממדיים ותלת ממדיים( מודלים ה אוטומטית שליציר -

 ס"מ 1-3של  גאודזיתרמת דיוק  -

 י ופשוט ללימוד ולשימושממשק משתמש אינטואיטיב -

 ומשרד עליה של פי שלוש בתפוקת צוותי שטחמשרד וייעול תהליכים בשטח וב -

 לשטח לשם ביצוע השלמת מדידותחיסכון בחזרה  -

 עוד מושלם של המדידות שבוצעוית -

 חברה ישראלית בעלת ידע רחב בתחום הנדסה האזרחית וצוות תמיכה מקומי -

 

 השונים בשוקפוטוגרמטריה הפתרונות 

 תיאור  מוצר  חברה
     
Datumate  DatuSurvey™  Professional imagery app for surveying, 3D modelling and 

construction industries, providing simple drone flight planning and 
automated, high resolution photo-shooting for mapping, 3D objects 
modelling, measurement and construction site management 
 

Pix4D  Pix4DMapper
  

 A dense point cloud solution that converts drone images into 3D 
models and 2D ortho-mosaics 
 

Agisoft  PhotoScan  Software product that performs photogrammetric processing of 
digital images and generates 3D spatial data using dense point cloud 
 

Trimble  Inpho  Photogrammetric software that transforms aerial images into point 
clouds, surface models, orthophoto mosaics and 3D models 
 

Bently  ContextCapture  Software service to for 3D model’s generation from photographs 
using dense point cloud technology 
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 השוואת פתרונות תכנון והטסה אוטונומית של רחפנים

 

 Bently Trimble Agisoft Pix4D Datumate 

 • •    מערכת לתכנון טיסה

תמיכה ברחפנים 

 סטנדרטים

   

• • 

 • •    תכנון טיסה ורטיקאלי 

 • •    תכנון טיסה משופע

תוכנית טיסה פוליגון 

 מורכבת 

    

• 

הגדרות טיסה וצילום 

אוטומטיות בהתאם לסוג 

 הפרויקט

    

• 

 • •    תמיכה בסוללות מרובות

שליטה בהטסה אוטומטית 

 וחצי אוטומטית

    

• 

ממשק משתמש 

 באוריינטציה של מודדים

    

• 

 •     בדיקות בטיחות 

בדיקות מכשירים ומסלול 

 לפני הטסה

   

• • 

חיזוי וחישוב מסלול, זמן, 

 בטריות ותמונות

    

• 

 •     צילום תוך כדי הטסה

 • •    הצגת וידאו במהלך הטסה

נחיתות חירום והחזרת 

 הרחפן הביתה אוטומטית

    

• 

 •     ממשק משתמש קל ופשוט
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 פוטוגרמטריה למידול ומיפויהשוואת פתרונות 

 Bently Trimble Agisoft Pix4D Datumate 

 •     מוכוון תהליכי מודד מוסמך

 • • • • • תמיכה בנקודות בקרה

 רמת דיוק גאודזית של

 ס"מ 1-3

   
 • 

 •     ממד -מדידה וסרטוט על דו

 • • • • • יצירת מודלים תלת ממדים

 •     הטלה וקטורית על תמונה

 • אורטופוטו אמיתי
   • 

 •     CAD (dxf)יצוא למערכות 

ייצוא  - CADמפות טופו 

עם שכבות  CADלמערכות 

 ונקודות קוד

    

• 

 • • • • • חישוב נפחים וכמויות

חישוב נפחים של שכבה 

 בודדת

   

• • 

חישוב נפחים של שכבות 

בהשוואה לשכבת פני 

 השטח

    

• 

 •     ייבוא שכבת פני השטח 

 •     ייצוא שכבות בודדות

שימוש במידע 

על  GPS קואורדינטות

בסיס התמונה ועיגון 

 אוטומטי

• • • • • 

שימוש במדידות קנה 

מידה במקום שימוש 

 בנקודות בקרה

• 

  

• • 

 • • • • • ייצור ענן נקודות דליל

 • • • • • ייצור ענן נקודות דחוס

תמיכה בפרויקט חזית 

 • • •  • )פסדה(

אינטגרציה על תוכנת 

 תכנון והטסת רחפנים

 

• 

 

• • 
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 Bently Trimble Agisoft Pix4D Datumate 

 • • • • • תמיכה במצלמות שונות

 •     הטלת נקודות ופוליגונים

 • • • •  יצירת דוחות 

 •     בקרת דיוק

יכולת עבודה עם תמונות 

 • שנלקחו מהקרקע 

 

• • • 

יכולת עבודה על צילום 

היברידי )צילום מהקרקע 

 בשילוב עם האוויר(

   

 • 

יכולת תמיכה בקלסתרים 

 מרובים

    

• 

 

 טכנולוגיההשוואת 

 Bently Trimble Agisoft Pix4D Datumate 

 • • • • • עיבוד מקומי 

 • בשימוש ענן    זמן עיבוד מהיר

 • • • • • גרסת משרד

 • • • •  רשת מרובים תרישיונו

 

 

 סיכום

עם רמת דיוק גאודזית המקובלת חברת דאטומייט הינה החברה היחידה אשר מספקת פתרון כולל לתהליכי המדידה 

בתקנות המודדים תוך שימוש בטכנולוגית עיבוד תמונה, פוטוגרמטריה, רחפנים והטסה אוטונומית. פתרונות דאטומייט נוצרו  

מענה כולל ויעיל לשם יצירת מפות, מודלים ודוחות לחברות  ונבנו ע"י מהנדסים אזרחיים ומודדים מוסמכים בגדי לתת

 הנדסה, מדידה ובניה.


