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Dysponujemy profesjonalnym systemem, UAV,
wyposażonym w precyzyjny system GNSS Septentrio .
Platforma ma dwa sensory.

Pierwszy sensor to pełno klatkowa matryca obrazu o
rozdzielczości 42,4 megapiksela. Aparat generuje
obraz o szerokim zakresie tonalnym i doskonałej
ostrości.

Drugi sensor to kamera FLIR VUE pro. Jest to kamera
termalna o wysokiej rozdzielczości. 640x512 i
częstotliwości 30hz

Profesjonalny, wielozadaniowy
system pomiarowy UAV.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA.
Bezzałogowe systemy UAV.

Geodezja inżynieryjna. Portfolio.

Odkryjemy dla Was każdy szczegół na
budowie.

Wykorzystanie profesjonalnych systemów
bezzałogowych zwiększa efektywność pracy przy
równoczesnym obniżeniu kosztów produkcji.

Stworzyliśmy narzędzie aby przygotować dla Państwa
każdy rodzaj obrazu z wysoką dokładnością położenia.
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Termografia obrazuje rozkład temperatur
zarejestrowanego środowiska. Na podstawie
wykonanych BEZINWAZYJNIE zdjęć analizujemy
stan techniczny obiektu, oceniamy jakość stanu
technicznego elementów.

Wykonujemy inspekcje video placów budowy,
słupów energetycznych, wież GSM, kominów i
innych trudno dostępnych miejsc.

Ortofotomapa, modelowanie 3D.
ze zdjęć lotniczych.

Szczegółowa inspekcja góry słupa energetycznego.

Modelowanie 3D. Obliczanie kubatury mas ziemnych.

Obraz termalny kominów.
.

Inspekcje obiektów budowlanych.

Dzięki technologii bezzałogowych dronów ,
możemy oferować ortofotomapy i fotoszkice dla
średnich i małych projektów.

Na podstawie zdjęć wykonujemy bilanse robót
ziemnych. Kubatury obliczamy na podstawie
różnicy powierzchni terenu pierwotnego i
aktualnego.
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GEODEZJA INŻYNIERYJNA.
Inżynieria drogowa. Budowa odcinka autostrady A1.  

Chmura punktów z zamodelowanymi krawędziami drogi i uzbrojeniem.

Przekrój poprzeczny przez chmurę punktów.

Geodezja Inżynieryjna. Portfolio.

Wirtualny obraz istniejącej 
infrastruktury.

Dokumentacja, którą przygotowujemy, charakteryzuje się wysoką dokładnością i spójnością. Dzięki
wykorzystaniu i integracji nowoczesnych systemów teledetekcji nasz klient ma gwarancje otrzymania wszystkich
danych do projektowania.
Zeskanowanie obszaru projektu to również materiał stanu uszkodzeń obiektów sąsiadujących przed budowa.
Wykonawca w trakcie budowy, posiada możliwość weryfikować pojawiające się roszczenia naprawy uszkodzeń.

Wykorzystując nowoczesną technologię
skaningu laserowego tworzymy wirtualny obraz
istniejącej infrastruktury.

Bazując na chmurze punktów generujemy
model 3D otaczającej nas przestrzeni drogowej.
Ponadto model uzupełniamy o przestrzenne sieci
uzbrojenia terenu.
Oferujemy kompleksowe opracowania cyfrowej
dokumentacji w całym procesie projektu.
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Płynne modelowanie przestrzeni 3D. 
Inteligentne zarządzanie zadaniami.

Fotograficzna dokumentacja postępu praz z wykorzystaniem systemu UAV.

One-station na placu budowy autostrady A1.

Od 08.2015 we współpracy z firmą STRABAG budujemy
odcinek autostrady A1 od miejscowości Woźniki do lotniska Katowice
Pyrzowice. AMIGEO realizuje kompleksową obsługę geodezyjna dla
całej inwestycji.

Doświadczona kadra i szeroki wachlarz umiejętności pozwala
na realizacje nawet najtrudniejszych zadań.
Oferujemy pomiary geodezyjne jak również naloty systemu UAV.

W procesie obsługi inwestycji dostosowujemy
oprogramowanie do aktualnych potrzeb i wymagań
kontrahentów. Dla obiektów liniowych, geometrię drogi
i modelowanie terenu 3D opracowujemy w jednym
spójnym projekcie.
Spójny projekt przyśpiesza realizację procesów i
zmniejsza ryzyko popełnienia błędów.

Obsługa budowy odcinka autostrady 
A1 ,,Pyrzowice – Woźniki”.
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Wierne odwzorowanie rzeczywistości.

Każdy detal  ma znaczenie.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA.
Inwentaryzacja instalacji przemysłowych. Huta Kraków. 

Wymodelowany fragment instalacji przemysłowej, zlokalizowany w  kolorowej chmurze punktów.

Wdrażając nowe technologie do naszej firmy,
szukamy rozwiązań, które pomogą naszym
klientom.

Przykładem innowacyjnych opracowań jest
odtwarzanie infrastruktury przemysłowej oraz sieci
uzbrojenia terenu w przestrzeni 3D.

Integrujemy metodę skaningu laserowego, z
danymi z bezzałogowego systemu UAV.
Wykrywamy sieci uzbrojenia terenu przy pomocy
detektorów i georadaru.
Zebrane informacje pozwalają nam na
kompleksowe inwentaryzacje instalacji zakładów
przemysłowych.
W efekcie klient otrzymuje bardzo dokładną,
przestrzenny system GIS.

Geodezja Inżynieryjna. Portfolio.
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Model BIM i chmura punktów uzbrojenia terenu.

Pomiary infrastruktury pod 
powierzchnią. 

Informacje o uzbrojeniu terenu są
najczęściej niepełne i mało dokładne.
Taki stan rzeczy utrudnia lub wstrzymuje
prace projektowe.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych
wykrywaczy lub georadaru, potrafimy
odszukać wybrane elementy uzbrojenia
terenu.

Modele BIM dla podziemnej i naziemnej sieci
uzbrojenia terenu bardzo ułatwiają procesy
projektowania i zarządzania.

Podstawowe korzyści to łatwe kosztorysowanie, i
detekcja kolizji branżowych.

Rozbudowując istniejącą infrastrukturę, inwestor
otrzymuje koncepcje wkomponowane w wirtualną
rzeczywistość. Przedmiary i właściwe zarządzanie
przestrzenią to oszczędności sięgające do 30%.

BIM nad i pod ziemią.

Przekrój wymodelowanych instalacji w przestrzeni.

Wizualizacji stanu nawierzchni.
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Chmura punktów wybranego elementu.

Uchwyć każdy szczegół.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA.
Skaning i model stacji  energetycznej 400kV Radlna.

Wynikowa chmura punktów. Kolorystyka w  oparciu o względną wysokość stacji.

W 2016 roku zrealizowaliśmy kompleksową
inwentaryzację stacji energetycznej 400kV.

Zastosowaliśmy metodę pomiaru skaningu
laserowego. Do pomiaru użyliśmy naziemnego
skanera marki Leica model P40.

Skaning to bezpieczeństwo osób
wykonujących pomiar oraz pozyskanie
ogromnej liczby szczegółowych danych w
krótkim czasie.
Otrzymane pomiary posiadają wysoki
stopniem spójności i dużą dokładność.

Od momentu rozpoczęcia pomiaru skaner
rejestruje geometrię i kolor obiektów
będących w jego zasięgu. Dobierając
odpowiednio parametry skanowania
otrzymaliśmy kompleksową bazę danych
(chmurę punktów) dla wszystkich nawet
najmniejszych detali konstrukcji.

Geodezja Inżynieryjna. Portfolio.
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Wizualizacja stacji energetycznej.

Różnica tkwi w szczegółach. 

Chmura punktów to baza danych, która umożliwia
odtworzenie każdego szczegółu w modelu. Wspólnie
z branżystami nadajemy kompleksowy poziom
szczegółowości, każdemu obiektowi projektu.
Skanujemy wszystkie rodzaje przemysłowo
inżynieryjne. Na podstawie pomiarów tworzymy
modele BIM i wirtualne spacery.

Najważniejsze zalety modelu BIM to:
- obniżenie kosztów projektowania,
- skrócenie procesu inwestycyjno – projektowego,
- automatyczne wykrywanie kolizji i niezgodności,
- kompleksowa i jednolita archiwizacja danych

obiektu.

Model BIM to nie tylko rysunek modelu 3D w
przestrzeni i dokumentacja projektowa.
Model BIM to początek ,,życia” obiektu dla którego
został stworzony.

Na jego podstawie w łatwy,
czytelny, a przede wszystkim efektywny sposób,
możemy zarządzać obiektem. Technologia BIM to
szybkie przedmiary, harmonogramy i kosztorysy.
Każdy element posiada charakterystykę geometrii i
dane identyfikacyjne.

Proces BIM. Rozpoczęcie życia 
obiektu. 
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W latach 2013 i 2014 wykonywaliśmy obsługę
geodezyjną dla włoskiej firmy Francesco Ventura
Costruzioni. Współpracowaliśmy wspólnie na odcinku II
nitki metra w Warszawie.
Zadanie było szczególnie wymagające ze względu na
warunki dokładnościowe jakim musieliśmy sprostać.
Przy zachowanym reżimie pomiarowym, nasi geodeci
byli wstanie wyznaczać punkty z precyzją:

• +/- 0,7 - 0,8 mm położenia sytuacyjnego,
• +/- 0,4 - 0,5 mm położenia wysokościowego

Charakterystyka obiektu.

GEODEZJA INŻYNIERYJNA.
II nitka metra w Warszawie.

Geodezja inżynieryjna. Portfolio.

Kluczowa kontrola osnowy realizacyjnej.

Zarówno przy kontroli osnowy jak również przy pozostałych
pracach należało zastosować instrumenty o najwyższej
możliwej precyzji. Firma AMIGEO Migut Garstecki Sp. J.
wykorzystywała w przedmiotowym projekcie tachimetr
TRIMBLE SPS930 o dokładności:
• kątowej 1” wg. DIN18723
• dalmierza 2mm + 2ppm
oraz niwelator kodowy TRIMBLE DINI 0.3 o precyzji:
• o odchyleniu standardowym 0.3 mm/km

Sytuacyjna kontrola osnowy.
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Kontrola obejmowała punkty znajdujące się w pełnym
kilometrażu co 5 m. W zakresie kontroli znajdowała się
geometria toru. Mierzone były strzałki w cięciwie co 10 m
– kontrola krzywizn poziomych. Niwelacyjnie sprawdzane
były wysokości – kontrola krzywizn pionowych.
Dodatkowo kontrolowany był nominalny rozstaw szyn
oraz przechyłka. Tak sprawdzony tor został jeszcze raz
skontrolowany przez niezależny zespół geodezyjny i
dopuszczony do zabetonowania

Po zakończeniu wszystkich prac nasz zakres prac został
odebrany bez zastrzeżeń.

Tyczenie dylatacji i punktów 
charakterystycznych torowiska.

Schemat układania szyn przy zastosowaniu Fischerów jako wskaźników do regulacji.

Konstrukcja torowiska przed betonowaniem.

Kontrole geometrii w tunelu .

Tyczenie dylatacji jest rozpoczęciem prac związanych z
torowiskiem. Mierzymy też punkty główne i
charakterystyczne. Wyznaczają one miejsca zmienności
krzywizny torów.
Kolejnym krokiem był pomiar punktów zamocowanych
do tzw. bankietów. Punkty te były wskaźnikami do
regulacji torów.
Pomiary wykonywane były z tzw. swobodnego
stanowiska, eliminując błędy ustawienia instrumentu
nad punktem. Ponadto instrument kompensuje
minimalne wychylenia jakie mogą wystąpić podczas
wykonywania pomiarów.

Kontrola wysokościowa ułożenia torów.
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