
Földi és légi felvételek 
fúziója, cégünk egyéb 
megoldásai



20+ év térinformatikai és 

térképezési tapasztalat

▪ Kolibri és ForteMap önkormányzati 

térinformatikai rendszerek

▪ Térinformatikába integrált smart

city app

▪ GeoMeter 3D Mobile Mapping

▪ ForteMap AI – AI mapping

▪ Térképezéshez kapcsolódó egyéb 

fejlesztések, automatizálás

▪ Növekvő külföldi együttműködések

Sikeres nemzetközi részvétel a Cebit-

en és Intergeo-n



+



GeoMeter felmérési technológia, automatizált 
mobile mapping, corridor mapping

Védett, szenzor integrációs technológia

GeoMeter® felépítése:
• 2 ipari kamera, CMOS, 1,1” 12,2MP/cam
• INS – „Dead reckoning”, VSLAM, INS-GNSS 

áthidalása
• 2 db Centiméter pontos, RTK GNSS vevő, 

• 430 csatornás,
• Multifrekvenciás, 
• 6G = GPS, GLONASS, BDS, SBAS, Galileo, 

QZSS
• Adattároló egység 2TB
• 100 km/h felmérési sebesség



Workflow : egyszerű felszerelés –felmérés - kezelés



Workflow : egyszerű felszerelés –felmérés - kezelés



Workflow : egyszerű felszerelés –felmérés – kezelés – adat export



Légi felvételezés
• DJI Phantom 4 RTK

• 1” CMOS
• 20 MP

• Időben kis eltéréssel
• 19 db GCP
• 3dsurvey pilot

• Repülési magasság 60m



Fusion
• Fotogrammetriai feldolgozás 

külön-külön
• GCP illesztés 19 db, 1-2cm 

abszolút pontosság
• Két pontfelhő importja egy 

projektbe, majd kiértékelés
• Légi: 15M, Geom:13M pont
• Export egy pontfelhőként
• Időben kis eltéréssel 



Hibák, előnyök
Magasságbeli eltérés

Vegetáció alatti részekről 
információ, homlokzatok 
részletessége, Útinformációk 
részletessége,   



3D pontfelhő



Keresztszelvény készítés  -- nyomvályú, kátyú, süllyedés



Hídmagasság mérés pontfelhőn



Területmérés pontfelhőn



Ortofotó

Lombkorona alatti ortofotó, független a vegetációs időszaktól. 





ForteMap AI: Objektumfelismerés, pontos pozíciómeghatározás, 
teljes fotódokumentáció, mérés a képen

A rendszer képes:

• A jelenleg is betanított (deep learning (AI)) objektumok 
felismerése

• Közlekedési táblák osztályozva, Csatornafedél, Kátyú, Lefolyó, 
Pad, Tűzcsap … további objektumok taníthatók

• Objektumok pontos helymeghatározása szenzoradatok 
alapján



A Mesterséges Intelligencia felismeri és bekeretezi a különböző objektumokat.



POI automatikus felszerkesztés a felmért nyomvonal mentén



Mesterséges Intelligencia
Automatikusan felismeri és automatikusan térképre szerkeszti – tipizáltan - a 
közlekedési táblákat és egyéb objektumokat (kátyú, lefolyó, tűzcsap…).

A Mesterséges Intelligencia (MI) egy automatikus adatbázist, nyilvántartást épít, amely
nem csak listázva jeleníthető meg, hanem térképen ábrázolva is:



3D pontfelhő
• Virtuális bejárás a készített fotókkal 

szinkronban

• Keresztszelvény készítés, ezzel elöntéstérkép, csapadékvíz elvezetés modellezése is 
lehetséges.

• Mérések végezhetők: 
o távolság,
o terület,
o szög,
o térfogat mérés. 

• Szintvonalas, magasság 
szerinti színezés is segíti a 
munkát.

• Meghatározható bármely pont 
földrajzi koordinátája



Folyamatban lévő továbbfejlesztések

• Vonalas objektumok felismerése szegmentálás segítségével (sáv, út határvonal felismerés), ezek 

automatikus térképre szerkesztése

• Útminőség vizsgálat, kátyúk felismerése kamerakép alapján, AI

• GeoMeter LIDAR – Kamera, GNSS, IMU, Lidar szenzorok integrációja egy eszközbe, az iparági árak 

töredékéért

• HD mapping – önvezető autók számára HD térképi rétegek automatikus létrehozása az új ezköz és új 

betanított modellek alapján

• 3D & Live GIS – Lod1, Lod2 BIM modellek és dinamikus adatok integrálása térinformatikai renszereinkbe

• Deep learning, pontfelhőgenerálás a KIFÜ szuperszámítógépén való futtatása Q1 2022



Folyamatban lévő továbbfejlesztések

• Útminőség vizsgálat, kátyúk felismerése, változáskövetés kamerakép alapján, AI

• GeoMeter LIDAR – Kamera, GNSS, IMU, Lidar szenzorok integrációja egy eszközbe, az iparági árak 

töredékéért

• HD mapping – önvezető autók számára HD térképi rétegek automatikus létrehozása az új ezköz és új 

betanított modellek alapján

• 3D & Live GIS – Lod1, Lod2 BIM modellek és dinamikus adatok integrálása térinformatikai renszereinkbe

• Deep learning, pontfelhőgenerálás a KIFÜ szuperszámítógépén való futtatása Q1 2022



Prezentációt tartotta:

Nikl András István
a.nikl@intermap.hu
+36-20-254-48-11

intermap.hu

Kérdések, ötletek!


