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Ventus-Tech háttere
2015-ben alapítottuk fotogrammetriai felmérésekre

9 fő állandó munkatárs és több alvállalkozó 

+1000km autópálya felmérés évente

Vasút és autópálya a tervezés, kivitelezés és megvalósulás fázisában

Légi LIDAR (2018 óta) – kedvező piaci reakció
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Műszaki háttér: RGB merevszárnyas
• 5 kg, 1960 mm, 90 perc repidő @ 18 m/s

• Akár 1 cm/pixel felbontás (80 m , 35mm obj, 0,5 s)

• PPK GNSS utófeldolgozás (+ lever arm korrekció)

• Kamera – GPS szinkron, robotpilóta vezérelt kamera

• Sony A6400 vagy A7 kamera, Zeiss MF Lencsével

• Saját fejlesztésű GPS + IMU + képek összefűzésére 
alkalmas szoftver full pix4d integrációval

• 1 gép nem gép, 2 gép fél gép…..

• Redundáns meghajtás, független 
szárnyfelületek

• 433 Mhz + 4G telemetria

• OGN (Open Glider Network) jeladó

• Pixhawk 2.1 robot, Ardupilot FW

• Ejtőernyő

• Teljesen saját fejlesztésű útvonal 
tervező szoftver

• Eseti légtér + vészhelyzeti 
forgatókönyvek



Műszaki háttér: RGB merevszárnyas
• Repülésbiztonság: OGN jeladó

• Kooperatív elkerülési kísérletek

• Vitorlázó repülő közösség jól fogadta



Műszaki háttér: Lidar hexakopter
• DJI M600 egyedileg tuningolt távirányítóval

• YellowScan Surveyor szenzor 

• 15 perc hasznos repidő, 40-50 m magasságon

• Speciális repülési terv készítés és kézi LIDAR IMU kalibráció

• Lokális GNSS bázis

• Applanix PosPac + Yellowscan CloudStation utófeldolgozás

• Saját szoftveres megoldás az EOV/EOMA konverzióra és 
földfelszín modell generálásra



Megvalósult állapot felmérése
Utiber kft. megbízásából

• RGB felvételek 
3cm/pixel felbontással 

• PPK pozíció + orientáció

• True-ortho technológia 
(pix4d)

• Egyedileg tervezett 
útvonal



Megvalósult állapot felmérése
Utiber kft. megbízásából

• RGB felvételek 
3cm/pixel felbontással 

• PPK pozíció + orientáció

• True-ortho technológia 
(pix4d)

• Hirtelen magasság 
ugrások speciális 
kezelése



Megvalósult állapot felmérése 
Lidar magasság

• LIDAR felvételek 100 pont/m2 felbontással 

• Leica L1+L2 bázis

• PosPac + Yellowscan CloudStation – line adjustment



Megvalósult állapot felmérése 
Lidar intenzitás

• Különböző 
reflektivitású
felületek – nedves 
aszfalt vs. útburkolati 
jelek

• Fák alá belátunk de a 
cserjés már nehezebb

• Légkábelek jól 
elkülöníthetőek 



Felüljáró RGB pontfelhő
Nagy különbség pix4d és Agisoft pontfelhő minőségben

• Különböző típusú felmérésekhez és végtermékhez más-más beállítások



Felüljáró RGB pontfelhő magasság

• Kitakarásmentes területen jó alapot ad a kiértékelésnek



LIDAR

• Részletgazdagabb és sokkal pontosabb és precízebb (magasság)

• Belát a lombozat alá → jól kiegészíti a fotogrammetriát



TLS

• Földi perspektívából még részletgazdagabb és pontosabb / precízebb

• Nem túl hatékony és bizonyos esetekben már túlzás az adatmennyisége



LIDAR + TLS

• A megfelelően georeferált állományok tökéletesen illeszkednek egymáshoz

• Azonos feldolgozó szoftver környezet csak a pontfelhő vastagság változik



Vektoros feldolgozás

• Sablonok és automatizálás miatt félautomatikus folyamat

• Érdemes a fotogrammetriát és LIDAR-t közös platformon együttesen kezelni



Kiértékelési specifikációk: szakmai 
konszenzus alapján

• Autópálya projektekre 38 oldalas dokumentum (megrendelőnkként különböző fólia 
struktúrával)



Híd vektoros kiértékelés
• Azonnal beilleszthető a megszokott CAD-es munkafolyamatba

• Csak azokat a hasznos információkat tartalmazza amire a tervezőknek / 
kivitelezőknek szüksége van



RGB+ LIDAR+TLS+VEKTOR
• Közös platformon jó visszakövethetőség és ellenőrizhetőség

• Mindenre kiterjedő digitális ikermodell utólagos igények szerinti további 
kiértékelésekre



2D Megvalosulási térkép
• Az infrastruktúra fejlesztésben megszokott perspektívában prezentált

• Tervezett és megvalósult közötti „ütközések” jól szemléltethetőek



Kapcsolat: Ventus-Tech Kft. 

Vanek Bálint, 06 20 9177 816

ventustech@ventustech.hu

Lemodellezzük a valóságot: 

https://ventustech.hu/

https://ventustech.hu/


https://www.youtube.com/watch?v=pTnUXYM-Gk4

https://www.youtube.com/watch?v=pTnUXYM-Gk4

