
CONTEXTCAPTURE
 SOFTWARE VOOR 3D REALITY MODELING 

MET UAS-GEGEVENS



 Topcon ContextCapture, ontwikkeld door Bentley, is 
de ideale oplossing in alle fasen van uw grote en kleine 
infrastructuurprojecten, vanaf het ontwerp tot en met de bouw 
en exploitatie. Deze krachtige, flexibele en schaalbare software 
zet eenvoudige foto’s snel en nauwkeurig om in realistische 
en zeer gedetailleerde 3D-modellen. Professionals in ontwerp, 
bouw, kartering en landmeting genereren zo modellen met 
hoge resolutie die net zo realistisch zijn als foto’s.

 Reality Modeling-software voor 
UAS-gegevens

Integratie van modellen in alle workflows
U kunt de gedetailleerde 3D-modellen van bestaande 
situaties openen en delen in alle workflows voor 
CAD, inspectie, activabeheer, GIS of landmeting. 
Op bureaucomputers of mobiele apparaten en in 
praktisch elk gewenst formaat.

TOPCON CONTEXTCAPTURE

Van eenvoudige foto’s naar nauwkeurige 3D-modellen
Op basis van foto’s die zijn gemaakt met de UAV’s Sirius en Falcon 8, maakt u in deze betaalbare oplossing 
3D-modellen van zeer complexe situaties voor al uw infrastructuurprojecten. Met ContextCapture Standard maakt u 
snel gedetailleerde 3D-meshes, puntenwolken, DEM’s en orthofoto’s. Zo verkrijgt u een nauwkeurige en realistische 
context voor besluiten over ontwerp, bouw en exploitatie, die u in de gehele levenscyclus van uw projecten kunt 
gebruiken. ContextCapture Advanced biedt u de mogelijkheid om al uw projectdata ten volle te benutten, door 
integratie van reality meshes, puntenwolken, rasterbestanden en bestaande documentatie in diverse formaten in uw 
infrastructuurworkflows.

Modelleren op elke schaal
U maakt betrouwbare en zeer gedetailleerde modellen, wat de schaal 
van uw project ook mag zijn. En doordat Topcon ContextCapture 
voor de berekeningen gebruik maakt van zowel GPU’s als multi-core 
processoren, gaat dat nog sneller dan vroeger. Topcon ContextCapture 
kan per computer tot wel 15 gigapixels per dag verwerken.

Geografische referentiegegevens integreren
Topcon ContextCapture ondersteunt van zichzelf al diverse typen 
positioneringsgegevens, zoals GPS-tags en controlepunten. Zo kunt 
u zeer nauwkeurig coördinaten, afstanden, oppervlakten en volumes 
meten. RTK-fotoposities die zijn gemaakt met de Sirius Pro leveren 
automatisch zeer nauwkeurige resultaten op.



Webklare modellen publiceren en 
weergeven
Met het eigen bestandsformaat 3MX van Topcon 
ContextCapture of het open formaat Cesium GIS 
genereert u modellen in elke denkbare omvang, die 
optimaal worden weergegeven in internetbrowsers. 
Zo kunt u uw 3D-modellen meteen delen met alle 
betrokkenen.

Automatische aerotriangulatie/reconstructie
Nadat de relatieve positie en oriëntatie van elke foto automatisch zijn bepaald, kunt u de geometrische en geospatiale 
nauwkeurigheid verder aanscherpen door aan de resultaten controlepunten toe te voegen en verbindingspunten te 
bewerken. De geoptimaliseerde algoritmes voor 3D-reconstructie genereren zeer hoogwaardige 3D-modellen en 
ongekend nauwkeurige fototexturen voor elk mesh-facet. Topcon ContextCapture geeft kleinere details en scherpere 
randen weer met minder artefacten, wat de geometrische nauwkeurigheid sterk verbetert.

Modellen in 2D en 3D
Met tiling kunt u nauwkeurige 3D-modellen met geografische referenties produceren in een groot scala van formaten, 
zoals meshes, puntenwolken, echte orthofoto’s en het nieuwe ESRI-formaat I3S. U kunt kiezen uit meer dan 4.000 
ruimtelijke referentiesystemen en uw eigen selecties toevoegen. Topcon ContextCapture past automatisch de resolutie 
en de ruimtelijke verdeling aan van de foto’s die u als invoer gebruikt. Ook verwerkt de software scènes met foto’s met 
ongelijke resolutie, zonder compromissen aan de algehele efficiency om de hogere resolutie in sommige deelgebieden te 
behouden.



TOPCON CONTEXTCAPTURE

 Specificaties kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden gewijzigd. ©2017 Topcon 
Corporation Alle rechten voorbehouden. T219NB A 
3/17

Voor meer informatie:
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Minimale hardwarevereisten

RAM 8 GB

Grafische kaart Grafische kaart van Nvidia 
of AMD, of in Intel-proces-
sor geïntegreerde GPU 
compatibel met OpenGL 
3.2, met minstens 1 GB 
eigen geheugen

Aanbevolen hardware

Besturingssys-
teem

Microsoft Windows 7/8/10 
(Professional 64-bit)

RAM 16 GB

CPU 8-core

Grafische kaart Nvidia GeForce GTX 780 Ti

Opslag Snelle HDD, SSD of SAN

ContextCapture Standard ContextCapture Advanced

Gegevensverwerking

Gegevens van Falcon 8 en Sirius Basic/Pro Gegevens van Falcon 8 en Sirius Basic/Pro

Gegevens van UAV's van andere merken

Gegevens van andere camera's

Maximale projectgrootte

150 gigapixel 300 gigapixel

Gegevensexport

mesh (alleen OBJ), puntenwolk, ortho, DSM mesh, puntenwolk, ortho, DSM

AT-kwaliteitsrapport KML, ESRI I3S/I3P

AT-kwaliteitsrapport

Viewer

Modelweergave Modelweergave

Aanmaken fly-through Aanmaken fly-through

Meting van afstand/oppervlak/volume Meting van afstand/oppervlak/volume

Analyse en bewerken (met Bentley CC Editor)

Gegevensbewerking, linework maken

Dwarsdoorsneden, contourlijnen

DTM-extractie

Solid modeling
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