
BlomOBLIQUE
бібліотеки похилих зображень

Бібліотеки унікальних похилих (перспективних)

аерофотознімків BlomOBLIQUETM дозволяють

створити високоефективну геоінформаційну

систему для екстрених служб. Така система

забезпечить диспетчерів, аналітиків, рятівників

та штаби МНС критичною інформацією, яка

дозволить швидко розробити ефективне

рішення та уникнути помилок. Знання того, чого

можна очікувати до прибуття на місце пригоди,

дозволяє зберегти час, ресурси та життя.

ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА 

РОБОТИ ПОЖЕЖНИКІВ

ГОЛОВНІ СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

• Вимірювання площі, висоти, довжини та відстані між основними об’єктами

нерухомості відповідного району

• Збільшення зображення з метою перевірки структурного складу, плану даху

(гостроверхого порівняно до плаского) та точок доступу до об’єкту

• Відправлення координат/системи нумерації будинків та денних фотозображень на

мобільні термінали даних (МТД) та польові командні центри

• Відображення впливу напрямку вітру для потенційних зон евакуації

• Розміщення водних джерел та гідрантів

• Аналіз ризиків, які можуть негативно вплинути на роботу обладнання та несуть

потенційні ризики для рятівників: газопроводи, ЛЕП, близькість до інженерних та

небезпечних промислових об'єктів і т.д.

• Урахування всіх деталей: бачення всередині тіні, аналіз та планування робіт по

денним знімкам

ПЕРЕВАГИ ПОХИЛИХ ЗОБРАЖЕНЬ:

• Зображення місцевості більш зрозуміле для

сприйняття та аналізу

• Мінімум 5 видів кожного об'єкта: Північ,

Захід, Схід, Південь, Орто

• Більше інформації для аналізу: висотність,

фасади, форма будівель, текстура/

матеріали, аналіз об'єкта з різних сторін

• Більше можливостей для вимірювання

• Всі об'єкти мають геопросторових прив'язку

• Можливість розвитку даних: перспективні

знімки є основою для швидкої побудови 3D

моделей міської забудови



• Точно локалізувати місце

події

• Забезпечити координацію

сил та визначити необхідні

ресурси

• Знайти найближчі водні

джерела

• Знайти альтернативні водні

джерела

• Знайти найпростіший

доступ до місця події

• Отримати огляд сусідніх

об’єктів нерухомості

• Здійснити необхідне

вимірювання

• Прив'язати до знімків

власну базу даних
СЕРВІСИ ДЛЯ ПОЖЕЖНИКІВ
Похилі аерофотознімки Блом легко використовувати, коли Ви плануєте сценарії розвитку подій для потрібних об'єктів,

шукаєте місця альтернативних джерел водопостачання, або вирішуєте будь-яке інше завдання, коли детальна

візуальна інформація може допомогти скоротити час на реагування, підвищити ефективність та безпеку. Для цього Ви

будете працювати з двома типами цифрових аерофотознімків високої роздільної здатності: похилими (перспективними)

та плановими (ортофотоплан).

"Це програмний продукт, на який пожежники вже давно чекали. Унікальні

перспективні аерофотознімки Блом призначені для використання чоловіками та

жінками, що працюють у диспетчерських, в полі та тих, хто може

використовувати даний тип динамічної візуальної технології у власній щоденній

практиці. Зрештою - громадські переваги, оскільки дана технологія може

ЗБЕРІГАТИ ЖИТТЯ "

Пожежна бригада столичного регіону Брюсселя

Інформація та замовлення:

БЛОМІНФО – ЮКРЕЙН ТОВ

03040, Україна, м. Київ, вул. Деміївська, 43

тел / факс:  +38 044 258-72-66

info.ua@blomasa.com www.blomasa.com

BLOM є постійним членом  асоціації

112 European Emergency Number Association

www.EENA.org

М О Ж Л И В О С Т І П Е Р Е В А Г И

Перспективні аерофотознімки району дії Дозволяє миттєве розпізнавання місць виклику для швидкого

реагування та координації

«Знати, щоб діяти» Надання повного набору необхідної інформації про місце пригоди для

операторів, рятівників та штабів. Здійснення аналізу та вимірювань.

Можливість накладання даних напряму на фотознімки – наприклад:

виміри, діаграми і планувальні анотації. Прив'язка баз даних МНС та

візуалізація інформації

Відкрита архітектура Дозволяє працювати з інформаційними системи третіх осіб, таких як

ГІС, та похідними моделями місцевості, для створення комплексного

рішення

Багато фотозображень однієї адреси 

(від 5 до 12 видів кожного об'єкту)

Забезпечує достатньо зображень місцевості з метою попереднього

планування, вивчення та перевірки будівель та складу дахів,

встановлення пунктів дистанційного польового командування,

альтернативних водних джерел, в’їздів та виїздів, зон розташування

устаткування

Денні аерофотознімки високої роздільної 

здатності 

Відображають зону інциденту у денному світлі, допомагаючи

попередити нещасні випадки, пошкодження або затримку через

непередбачені обставини, які складно побачити вночі

Адресна локалізація

Навігація

Супутниковий GPS моніторинг

Оптимізує маршрути руху служб спасіння. Гарантує, що розгортання

людських та інших ресурсів буде відповідно до ситуації


