
 
 

 

 
 

Lista cech Fledermaus Fledermaus 8 

Obsługa systemów operacyjnych: Wind ows, Mac & linux √ 

Tworzenie modelu powierzchni 3D i wielowariantowych z różnych typów danych niesiatkowanych i siatko wanych √ 

Interpolacja, maskowanie, kadrowanie lub ponowne próbkowanie siatek w celu uzyskania najlepszej możliwej 
interpretacji dna morskiego   √ 

Import danych pom., w tym obrazów, plików E srishapefiles, AutoCAD DXF i DWG, punktów, linii, modeli 3DS i ENC.       √ 

Nakładanie mozaiki sidescan, backscatter, map i innych obrazów na powierzc hnie √ 

Pokaż zmiany obiektów i powierzchni w czasie za pomocą danych ze znacznikiem czasu √ 

Wykonywanie obliczeń nachylenia, szybkości zmian i różnicy pow ierzchni √ 

Interaktywna digitalizacja i et ykietowanie √ 

Technologia 3D Mesh  √ 

Śledzenie obiektów (statków, zwierząt itp.) w czasie rz. za pomocą kabla sz., pakietów UDP lub za rej. ciągów znaków.* √ 

Generowanie i eksport punktów, linii, wielokątów, konturów, siatek w standardowych fo rmatach przemysłowych √ 

Tworzenie notatek czasowych/ przestrzennych do tworzenia filmów i prezentacji 3D/4D √ 

Automatycznie generowane tory z wykorzystaniem systemu prezenta cji; wyjście do filmów MPEG √ 

Tworzenie grafiki o wysokiej rozdzielczości na potrzeby raportów, plak atów i publikacji √ 

Tworzenie slajdów bezpośrednio w scenie z łatwym wstawianiem tekstu/obrazów i ekspo  rtowanie do prezentacji √ 

Eksport plików Google Earth KML i KMZ Bezwęzłowe narzędzia do interpretac ji powierzchni √ 

Tworzenie skorygowanych danych mozaiki rozpraszania wstecznego p rzy użyciu FMGeocoder Toolbox dodatek 

Półautomatyczna charakterystyka dna mo rskiego dodatek 

Analizować i interpretować zintegrowane dane batymetryczne i da ne rozpraszania wstecznego √ 

Zsynchronizowane odtwarza nie wideo √ 

Wsparcie dla urządzeń peryferyjny ch nawigacji √ 

Planowanie tras rurociągów i ka  bli* dodatek 

Obliczanie i eksport plików danych o stałej długości r urociągu* dodatek 

Generowanie i eksport profili podłużnych i poprzecznych do wykorzystania w analizach inżynierskich* dodatek 

Automatyzacja przepływu pracy Fledermaus przy użyciu linetools i popularnych języków skryp  towych √ 

Płynny przepływ pracy dzięki integracji z op rogram  owaniem   Esri Arc GIS dodatek 

Intuicyjna i szybka ekstrakcja cech z ogromnych plików danych wielowiązkowych i jednowiązkowych o sł upie wody dodatek 

Zautomatyzowany algorytm Seep Hunter do wykrywania wycieków węglowodorów i metanu w danych   o słupie wody dodatek 

 

* Uwaga: funkcja nie jest zawarta w Fledermaus 8.0, ale będzie dostępna w późniejszych wersjach. 
 
 
 

 


