Kto go potrzebuje –
i dlaczego?
ISTNIEJE OGROMNA LICZBA ZASTOSOWAŃ
GEOPRZESTRZENNYCH, DLA KTÓRYCH POZYSKIWANIE
DANYCH Z WYKORZYSTANIEM MOBILNEGO SKANINGU
LASEROWEGO JEST ROZWIĄZANIEM IDEALNYM.

Pomiary i przetwarzanie danych dla celów projektowania
skrzyżowań drogowych czy sporządzanie planów zarządzania
infrastrukturą, były jak dotąd realizowane metodą tachimetryczną
lub z wykorzystaniem narzędzi GNSS, a następnie ręczną
obróbkę danych. Nowoczesna technologia, oparta na mobilnym
pozyskiwaniu danych oraz automatycznym ich przetwarzaniu
budziła zatem szereg wątpliwości. Nie zważając na powyższe
oraz trudne do oszacowania koszty zakupu i użytkowania
dotychczasowych metod mobilnych, kilka przedsiębiorstw
pomiarowych zaufało i zainwestowało w ich możliwości.

Zalety systemu
Trimble MX2 oferuje użytkownikowi szeroki zakres korzyści
finansowych i operacyjnych:
• Maksymalny współczynnik zwrotu inwestycji(ROI):
– Wyjątkowa wydajność i wartość
– Niski koszt zakupu i użytkowania
• Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich i obniżenie
wymaganych kwalifikacji do obsługi
• Znaczne skrócenie czasu wykonania projektu:
– Błyskawiczny montaż i pozyskiwanie danych minimalizuje
czas pracy w terenie
– Wytrzymała i niezawodna konstrukcja może być
zainstalowana w kilka minut
– Pasuje do wszystkich typów pojazdów, brak stałych
instalacji komputerowych i okablowania
– Modułowa, zintegrowana budowa pozwala na łatwy
transport między dowolnymi lokalizacjami
• Poszerzony zakres wykonywanych prac i nowe możliwości na
niedostępnych wcześniej rynkach

System MX2, wykorzystując szeroką wiedzę firmy Trimble na
temat technologii mobilnych systemów pozyskiwania danych
przestrzennych, wychodzi naprzeciw specyficznym potrzebom
przedsiębiorstw pomiarowych jak również departamentów
instytucji, w zakresie działania których znajdują się pomiary
geoprzestrzenne. W porównaniu do metod tradycyjnych system Trimble MX2 łączy niskie koszty zakupu i eksploatacji z
rewolucyjnymi usprawnieniami w zakresie elastyczności pracy,
wysokiej produktywności i wydajności.

• Poszerza zakres i zasięg świadczonych usług
• Umożliwia obsługę nawet odległych projektów ze względu na
łatwość montażu i spedycji
• Stanowi uzupełnienie dla konwencjonalnych metod

Poprawa wydajności pracy:
• Skraca czas pracy dzięki błyskawicznemu montażowi i
wdrożeniu
• Minimalizuje czas pracy w terenie i obniża wymagane
kwalifikacje załogi
• Wykorzystuje sprawdzone procesy produkcyjne i wysoką
wydajność

Temperatura pracy

–10 °C to +50 °C

Zasilanie

12 V DC to 32 V DC

Normy odpornościowe

IP65

Waga(Jednostka pozyskiwania danych)

17 kg (single laser head); 25 kg (dual laser head)

Opcje

Pojedyncza lub podwójna głowica laserowa
Panoramiczny System Kamer 360°

Podsystem Laserowy
Typ

Pojedynczy lub podwójny laser 1-szej klasy SLM-250

Zasięg

Do 250 m

Dokładność

±1 cm na 50 m do Kodak white card5

Pole widzenia

360°

Częstotliwość skanowania

Pojedyncza głowica: 20 Hz
Podwójna głowica: 2 x 20 Hz

Szybkość skanowania
Maksymalna szybkość pomiaru

Pojedyncza głowica lasera: 36,000 punktów na sekundę
Podwójna głowica lasera: 72,000 punktów na sekundę

Częstotliwość pulsowania

Pojedyncza głowica lasera: 36 kHz
Podwójna głowica lasera: 2 x 36 kHz

Typ

System inercyjny (GNSS-IMU)Trimble AP20

Technologia

Zaawansowana zintegrowana technologia INSApplanix IN-FusionTM

Liczba kanałów GNSS

220

Moduł Inercyjny

Applanix IMU-42 (non ITAR) o częstotliwości 200 Hz

Wyznaczanie Azymutu

2 anteny GNSS, System Pomiaru AzymutuApplanix GNSS ściśle sprzężony z
danymi z Jednostki Inercyjnej

Pozycja (m):
Bez przerw w odbiorze GNSS3
1 km lub 1 minuta przerwy w odbiorze
GNSS3+4

Nowe możliwości rozwoju firmy:

• Spełnia potrzeby klientów i dodaje znaczącą wartość do
projektów

System

Podsystem pozycjonowania6

Mimo, iż nie zastąpi on w pełni konwencjonalnych technologii
pomiarowych, inwestycja w system Trimble MX2 pomoże wielu
firmom znaleźć nowe możliwości dla swojego biznesu:

• Umożliwia dostęp do dynamicznie rozwijającego się rynku
pomiarów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Jakie
zastosowania ?
Pozyskiwanie danych metodą mobilnego skanowania
laserowego poczyniło ostatnimi czasy ogromne postępy, stając
się atrakcyjną alternatywą pomiarową dla wielu sektorów
przemysłu. Obecnie technologia ta znajduje zastosowanie
w planowaniu i zarządzaniu drogami, tworzeniu modeli 3D
obiektów budowlanych, przy pomiarach pod projekty sieci
energetycznych, gazowych i wodociągowych, mapowaniu
nabrzeży, a także w górnictwie odkrywkowym. We wszystkich
przypadkach, kluczowym wymogiem jest jak najszybszy czas
wykonania zadania, najdokładniejsze i najwyższej jakości wyniki
oraz, przede wszystkim, jak najniższy koszt wykonania projektu.

0.02 – 0.05 (w postprocessingu)1; 0.02 – 0.10 (RTK)2
0.13 – 0.24 (w postprocessingu)1; 0.35 – 0.69 (RTK)2

Kierunek Ruchu (deg):
Bez przerw w odbiorze GNSS3
1 km lub 1 minuta przerwy w odbiorze
GNSS3+4

0.025 (w postprocessingu)1; 0.050 (RTK)2
0.030 (w postprocessingu)1; 0.070 (RTK)2

Opcje

Odometr (DMI)
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Trimble MX2 wypełnia istotną lukę na rynku, oferując
swoim użytkownikom wysokowydajny, wszechstronny i, co
najważniejsze, ekonomiczny system, który idealnie wpasowuje
się w potrzeby wymienionych sektorów.
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Przypisy:
1

POSPac MMS

2

Applanix IN-Fusion InertiallyAided RTK, typowe wyniki

3

Z systemem GAMS oraz
bazą o długości 2m
pomiędzy antenami

4

Z opcją Odometru(DMI)

5

1 sigma na oś

6

Typowe wartości dla
standardowych pojazdów
z prawidłową inicjalizacją i
dynamiką

TRIMBLE MX2 MOBILNY SYSTEM
POZYSKIWANIA DANYCH
PRZESTRZENNYCH
WSZECHSTRONNA MOBILNOŚĆ

CECHY SYSTEMU
TRIMBLE MX2

Główny sensor pomiarowy
Kompaktowy, lekki a przy tym wytrzymały zestaw
sensorów, zamkniętych w jednej obudowie,
zaprojektowany został z myślą o montażu
na różnego typu pojazdach, o dowolnych
rozmiarach. Składa się z jednej lub dwóch
głowic skanujących oraz, w celu precyzyjnego
pozycjonowania - systemu Trimble Applanix GNSS
i modułu inercyjnego. Dla zminimalizowania
efektu cienia, głowice skanujące w systemie
MX2 DUAL rozmieszczone są pod odpowiednio
dobranym kątem (konfiguracja „motyla”).
Głowica sensorów może zostać zamontowana w
zaledwie kilka minut i nie wymaga specjalnego
dostosowania pojazdu.

TRIMBLE MX2 JEST ZINTEGROWANYM SYSTEMEM
POZYSKIWANIA, PRZETWARZANIA ORAZ ANALIZY CHMUR
PUNKTÓW , PRZEZNACZONYM DLA CELÓW APLIKACJI
MOBILNEGO OBRAZOWANIA PRZESTRZENNEGO. SYSTEM
SKŁADA SIĘ Z TRZECH PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW:

MOBILNE
INNOWACJE
RODZINA SYSTEMÓW POZYSKIWANIA DANYCH
PRZESTRZENNYCH TRIMBLE INTEGRUJE WIODĄCE NA
RYNKU TECHNOLOGIE GEOREFERENCJONOWANIA Z
PRECYZYJNYM, WYSOKOWYDAJNYM SKANOWANIEM
LASEROWYM ORAZ WYSKOROZDZIELCZYMI SENSORAMI
OPTYCZNYMI.

Antena GNSS
Antena radiowa RTK

Laser oscylujący 360°

Zintegrowane zarządzanie
procesem PRACY
Trimble MX2 oferuje płynną pracę na każdym etapie projektu,ułatwiając użytkownikowi pozyskiwanie
i przetwarzanie danych dzięki produktom z portfolio Trimble Land Mobile Mapping and Survey.
POZYSKIWANIE DANYCH

EKSTRAKCJA DANYCH

DOSTARCZANIE DANYCH

Wykorzystaj system mobilnego
pozyskiwania danych przestrzennych
Trimble do szybkiego uzyskania:

Natychmiastowe przetwarzanie
surowych danych do postaci danych
georeferencyjnych za pomocą
oprogramowania Trident:

Pozyskiwanie produktów wysokiej
jakości, spełniających oczekiwania
Twoich klientów oraz interesariuszy:

• Wysokodokładnych informacji
dotyczących pozycji i orientacji
pojazdu

• Identyfikacja elementów 3D

• GIS

• Automatyczne przetwarzanie w
oparciu o kody atrybutów

• Fotolog

• Wysokorozdzielczych zobrazowań
cyfrowych

• Kontrola dokładności

• Gęstej chmury punktów

• CAD

• Zarządzanie zasobami

• Klasyfikacja i kolorowanie chmur
punktów

Odbiornik radiowy RTK

Jednostka zasilająca
System MX2 to nowość w portfolio instrumentów skanujących
Trimble zaprojektowany w celu pozyskiwania chmur punktów,
znajdujących zastosowanie w szeregu zadań geoprzestrzennych.
Jest to ekonomiczne rozwiązanie łączące szybkość pozyskiwania
danych ze specjalistycznym oprogramowaniem, pozwalającym
na efektywną obróbkę i analizę danych. System charakteryzuje
uniwersalność operacyjna, prostota obsługi, wysoka
produktywność oraz doskonała wydajność przy jednoczesnych
niskich kosztach użytkowania. System sprawdza się zwłaszcza w
przypadku konieczności częstego obrazowania przestrzennego.
• Produkcja w pełni referencyjnych, zsynchronizowanych
chmur punktów przy użyciu wysokodokładnego systemu
pozycjonowania oraz wydajnych narzędzi analizy danych
• Wszechstronny system, możliwy do wykorzystania z pojazdami
drogowymi i kolejowymi różnego typu, a także na innych
środkach transportu, w tym quadach czy łodziach
• Prosta, sprawna instalacja systemu zajmuje kilka minut; nie ma
konieczności montażu specjalnych platform komputerowych czy
instalacji złożonego okablowania
• Zaprojektowany z myślą o minimalizacji załogi, jej umiejętności
oraz czasu pomiaru
• Umożliwia łatwy transport w przypadku projektów zdalnych
oraz szybkie przygotowanie do pracy.
Trimble MX2 jest idealnym rozwiązaniem, znajdującym
zastosowanie w drogownictwie, przy tworzeniu modeli obiektów
budowlanych, w pomiarach sieci energetycznych, gazowych i
wodociągowych, w gospodarce leśnej, zarządzaniu zasobami,
bezpieczeństwie publicznym, a także w górnictwie i kopalnictwie.

Jednostka inercyjna (IMU)

POJEDYNCZA GŁOWICA TRIMBLE MX2
PODWÓJNA GŁOWICA TRIMBLE MX2
Oprogramowanie przetwarzania
danych

Konsola OPERATORA
Za kontrolę nad systemem oraz zapis
danych odpowiada wytrzymały laptop PC z
oprogramowaniem Trimble TridentCapture.
Dzięki przyjaznemu i przejrzystemu
interfejsowi oprogramowania Trimble
TridentCapture, operator jest w stanie bardzo
szybko zsynchronizować system, a następnie
rozpocząć rejestrację danych przestrzennych.

W celu szybkiej transformacji surowych chmur
punktów do postaci georeferencyjnych danych,
system wyposażony został w pakiet oprogramowania
Trimble Trident. Trimble Trident zaprojektowany został
z myślą o wydajnym pozycjonowaniu obiektów,
sprawnym wykonywaniu pomiarów oraz tworzeniu
warstw danych. Jest idealnym rozwiązaniem do
analizy danych, pochodzących z mobilnego systemu
skanowania oraz zobrazowań georeferencyjnych. Do
post-processingu trajektorii użytkownik zaopatrzony
zostaje w sprawdzone i niezawodne oprogramowanie
ApplanixPOSPac MMS.

Elementy opcjonalne
System skanowania mobilnego Trimble MX2 może zostać rozbudowany o system pomiaru odległości
(DMI) oraz Panoramiczny System Kamer G360

Odometr rejestruje informacje,
dotyczące obrotów koła, co
umożliwia lepsze pozycjonowanie
pojazdu na etapie postprocessingu.

Wysokorozdzielczy system obrazowania
panoramicznego G360 składa się z sześciu
kamer o rozdzielczości 2MP, które pozwalają na
pozyskiwanie zdjęć o ponad 80 % pokryciu sfery.
System Trimble Trident Data Capture pozwala na
pełną synchronizację pozyskiwanych obrazów oraz
nadanie im georeferencji.
Dodatkowe elementy muszą zostać zamówione osobno

Wysoka wydajność
POZYSKIWANIA I
przetwarzania danych
Zadanie przekształcenia milionów pomierzonych punktów i tysięcy zdjęć
w geoprzestrzenny model, realizowane jest za pomocą pakietu przetwarzania
i analizy danych – Trimble Trident. Oprogramowanie Trident Imaging
Hub, wchodzące w skład pakietu, umożliwia równoczesne przetwarzanie
trójwymiarowej chmury punktów oraz pakietu zdjęć, zapewniając najwyższą
produktywność oraz płynność pracy. Trimble Imaging Hub dostarcza także
narzędzia, umożliwiające łączenie i wizualizację pozyskanych informacji.
Maksymalna wydajność pracy w przestrzeni 3D, pozwala na płynną nawigację i
orientację bez konieczności dzielenia modelu na podzbiory. Wprowadzono także
usprawnienia dla podstawowych funkcji, takich jak kalibracja i kontrola jakości
danych. Zaawansowane narzędzia do pomiarów i obróbki informacji to istotna
wartość dodana każdego projektu. Proces przetwarzania danych jest płynny
i efektywny. Operator ma możliwość eksportu danych w wielu formatach, co
zapewnia kompatybilność z wieloma systemami GIS/CAD. W przeciwieństwie
do klasycznych metod pomiarowych, które z założenia wymagają pozyskania
wszystkich dany w terenie, system Trimble MX2 umożliwia również uzyskanie
informacji w dowolnym obiekcie w przyszłości. Opcjonalne oprogramowanie
Trident Factory pozwala na wyższy stopień automatyzacji i jest wyborem
optymalnym dla większości projektów.

Trident Imaging Hub (w zestawie)
Przeglądanie i nawigacja 3D w chmurze
punktów
Łączenie pozyskanych zdjęć i chmur punktów
Import trajektorii
Kalibracja laserów oraz kamer
Wykrywanie punktów wiążących/rejestracja
Współpraca z bazami danych
Dodawanie atrybutów do chmury punktów
i danych fotogrametrycznych
Pomiary 3D
Narzędzia do selekcji i klasyfikacji punktów
Konwersja obrazów
Kolorowanie chmury punktów
Import i Export w formatach SHP/DXF
Export Chmury Punktów (opcjonalnie przez
klasy) w formacie LAS 1.1/1.2/1.4 lubcsv
Tworzenie raportów wykrywanych
wad nawierzchni

