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Orice organizaþie care are în administrare
un anumit teritoriu, o reþea de utilitãþi pu-
blice sau un volum mare de active rãspân-
dite pe o suprafaþã întinsã, nu-ºi poate des-
fãºura eficient activitatea fãrã un inventar
calitativ ºi cantitativ al patrimoniului. Iar
când acest inventar este executat ºi livrat
într-un mediu informatic geospaþial inte-
grat avantajele se cumuleazã (Figura 1).
În mod obiºnuit, activitatea de colectare a
datelor necesare unui management efi-
cient al informaþiei geospaþiale este o
activitate care necesitã multe resurse,
începând cu echipe formate din câteva per-
soane care se deplaseazã pe teren, asigu-
rarea pentru acestea a unor mijloace de
deplasare, dar ºi a unor echipamente de
stocare a datelor colectate, ºi terminând cu
organizarea activitãþii de procesare ºi pre-
lucrare a informaþiei pentru ca aceasta sã
poatã fi introdusã în sistem. Cu cât obiec-
tivul de explorat este mai mare ºi criteriile
de mapare mai complicate, cu atât mai difi-
cil ºi de lungã duratã va fi procesul de
colectare a datelor, ca ºi probabilitatea de
eroare. În aceste condiþii, era firesc ca
atenþia specialiºtilor în colectarea de date
sã se concentreze pe identificarea unor so-
luþii mai productive. Aºa au apãrut soluþi-
ile automatizate de colectare mobilã a da-
telor geospaþiale care ridicã aceastã activi-

tate într-o nouã dimensiune a eficienþei.
Aºa a apãrut ºi în România primul furnizor
privat de astfel de servicii, TERRAMETRIX.
TERRAMETRIX este o companie specializatã

în colectarea ºi managementul datelor
geospaþiale folosind tehnologii avansate de
fotogrammetrie terestrã de înaltã rezoluþie ºi
productivitate. TERRAMETRIX este proprie-

tarul ºi operatorul unui Sistem
Mobil de Mapare ºi Inven-
tariere (Figura 2), constând
dintr-un vehicul echipat cu sis-
teme multi-senzor integrate ºi
software specializat, care per-
mit colectarea ºi procesarea în
timp real a imaginii, dimensiu-
nilor ºi locaþiei strãzilor par-
curse ºi a elementelor adicente
acestora, cum ar fi: semne ºi

indicatoare de circulatie, marcaje rutiere,
cãmine de vizitare, guri de aerisire, rigole, bor-
duri, stâlpi, reþele de utilitãþi etc. Elementelor
astfel mapate li se pot adãuga ºi alte atribute
funcþionale, cantitative ºi calitative, în funcþie
de specificul domeniului de activitate ºi cerin-
þele utilizatorului. Sistemul este modular ºi
permite adãugarea cu uºurinþã de noi senzori
în funcþie de cerinþele fiecãrui proiect.

Principalele categorii de servicii 
TERRAMATRIX includ:
� Maparea arterelor de comunicaþii

rutiere ºi feroviare
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� Inventarierea automatã a elementelor
adiacente arterelor de comunicaþii

� Maparea ºi inventarierea elementelor
componente ale reþelelor de utilitãþi

� Scanarea ºi reprezentarea 3D a obiec-
tivelor de arhitecturã

� Scanarea ºi reprezentarea 3D a insta-
laþiilor industriale complexe

� Servicii de management ºi distribuþie
a datelor geospaþiale

Metodele ºi tehnologiile de fotogram-
metrie terestrã rapidã folosite de TER-
RAMETRIX, în premierã în Romania ºi în
Europa de Est, oferã multiple avantaje,
printre care:
� Productivitate neegalatã de metodele

clasice de colectare a datelor geospaþiale.
TERRAMETRIX poate mapa ºi inventaria
în medie 70 de km de infrastructurã pe zi
în mediul urban ºi de peste cinci ori mai

mult în mediul extraurban.
� Acurateþea mãsurãtorilor TERRAME-

TRIX este la standardele cele mai ridi-
cate din industrie.

� Repetabilitate ridicatã a rezultatelor
mãsurãtorilor, ceea ce permite reac-
tualizarea periodicã a datelor în con-
diþii cantitative ºi calitative cel puþin
egale cu rezultatele anterioare

� Cost redus de colectare ºi procesare a
datelor geospaþiale datorat unui grad
înalt de integrare a senzorilor, cât ºi
automatizãrii taskurilor specifice.

� Siguranþa personalului specializat în
colectarea datelor, eliminâdu-se pre-
zenþa oamenilor pe strãzi.

� Non-obstructivitate în trafic. Vehi-
culul TERRAMETRIX colecteazã date la
viteza traficului fãrã a-l obstrucþiona
în vreun fel.

� Portabilitate practic fãrã limite a siste-
mului care poate fi uºor instalat pe orice
vehicul terestru, în aer, sau pe apã, în
funcþie de specificul fiecãrui proiect.

TERRAMETRIX ºi-a început activitatea în
România prin maparea celor 5160 de
km2 ai Municipiului  Bucureºti, în sco-
pul colectãrii de informaþie geospaþialã
despre cele 36 000 de semne de circu-
laþie aflate pe strãzile capitalei.

� Gabrie l  Pãun –  
D irector general  TERRAMETRIX
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