ROZWIĄZANIA
GEOPRZESTRZENNE

BEZZAŁOGOWE SYSTEMY
DO FOTOGRAMETRII
LOTNICZEJ FIRMY TRIMBLE

WIODĄCE ROZWIĄZANIA DO
POMIARÓW I MAPOWANIA
Firma Trimble jest liderem innowacji w
obrazowaniu lotniczym. Poprzez wyznaczanie
nowych standardów w precyzyjnych
technologiach UAS, usprawniamy podejmowanie
decyzji na podstawie najwyższej klasy danych
przestrzennych. Zwiększając jakość wyników i
wydajność Twoich narzędzi czynimy Cię gotowym
na każde wyzwanie.

ROZWIĄZANIA UAS TRIMBLE

SPRAWDZONA WYDAJNOŚĆ.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ ZDJĘĆ.
Dlaczego UAS od Trimble?
Specjaliści od pomiarów i mapowania na całym świecie w pełni
zaufali i z sukcesami korzystają z technologii bezzałogowych
firmy Trimble. Niezależnie czy jest to wielowirnikowiec, którym
polecimy nawet pomiędzy gęstą zabudową, czy przeznaczony
do dużych obszarów samolot z najbardziej precyzyjną kamerą i
odbiornikiem GNSS, bezzałogwce Trimble są idealnym rozwiązaniem
do naszej pracy. A właściwie
do każdej pracy. Z najlepszym
na rynku oprogramowaniem
polowym i biurowym, które czyni
pozyskiwanie i przetwarzanie
danych najłatwiejszym z możliwych,
rozwiązania Trimble zwiększają:
• Przystępność. Do tej pory
technologia UAS dostępna była
tylko dla największych firm.
Dzięki nowej polityce cenowej
rozwiązania Trimble są dostępne
dla każdego użytkownika.
• Bezpieczeństwo. Systemy
bezzałogowe Trimble umożliwiają
pomiary w najtrudniejszym
terenie bez żadnego ryzyka.
• Wydajność. Bezzałogowce Trimble to szybsze i łatwiejsze
pozyskiwanie danych, szczególnie w porównaniu do klasycznych
metod pomiarowych.
• Konkurencyjność. Dzięki możliwości błyskawicznego
przygotowania lotu i pozyskiwania danych, technologie UAS
Trimble umożliwiają najszybsze zaspokojenie potrzeb klientów.
• Wszechstronność. Trimble UAS to zaawansowana technologia,
która może służyć w niezliczonych zastosowania w wielu
dziedzinach.

Stworzony do każdego z Twoich
zawodowych wyzwań
Bezzałogowe systemy fotogrametrii lotniczej Trimble zostały
zaprojektowane tak by wydajnie zredukować czas i koszty
pozyskiwanie danych oraz zagwarantować najwyższe dokładności
potrzebne w następujących branżach:
•
•
•
•
•

Geodezja i Kratografia
Górnictwo
Inżynieria Lądowa oraz Roboty Ziemne
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
Inżynieria Środowiska i
Gospodarka Odpadami
• Instytucje Publiczne
• Rolnictwo i Leśnictwo
W każdej z tych dziedzin, technologie bezzałogowe Trimble mogą być
wykorzystane do:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pomiary topografii i granic
Precyzyjne mapowanie
Miodelowanie linii energetycznych
Pomiary wysokościowe
Planowanie przestrzenne
Monitoring zmian
Pomiary kontrolne
Mapowanie zasobów
Analizy skutków katastrof
naturalnych
• Obliczenia mas ziemnych
Z pojedynczego nalotu, operator
może wygenerować szereg wyników:
•
•
•
•

Mapa sytuacyjna i wysokościowa
Model powierzni 3D
Ortofotomapy
Znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI)

TRIMBLE UX5 HP

TRIMBLE UX5

Nowa Genracja Trimble, Precyjne
rozwiąznanie zapewniające
bezkonkurencyjną dokładność

Popularny bezzałogowy system jest
wytrzymałym i wydajnym rozwiązaniem
w konkurencyjnej cenie.

Bezzałogowy system

Dla profesjonalistów w dziedzinie fotogrametrii i mapowania

do fotogrametrii

na całym świecie, bezzałogowy System Lotniczy Trimble

lotniczej Trimble

wyznaczył standardy na polu wydajności UAS, zapewniając

UX5 HP ustanawia

tym samym bezkonkurencyjną wydajność i wyniki.

nowe standardy

System UX5 jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym do
codziennych pomiarów i zastosowań w rolnictwie. Także, dzięki
kamerze Sony Alpha a5100 o rozdzielczości 24 megapikseli z
udoskonaloną optyką, system UX5 zapewnia ogromne korzyści za
niewygórowana cenę – proponując więcej za mniej.

w technologiach
bezzałogowych
gwarantując najwyższą
dokładność wyników.
Został zaprojektowany do pozyskiwania wyraźnych i
bogatych w informacje zdjęć zapewniających rezultaty
najwyżej klasy. Trimble UX5 HP wykorzystuje połączenie
zintegrowanego odbiornika GNSS Trimble oraz 36MP
kamerę do uzyskania najlepszej jakości zdjęć oraz najwyższej

• 24-megapikselowa kamera przeznaczona do pozyskania wysokiej
jakości obrazów i dokładnych danych
• Wysoka wydajność przy każdych warunkach pogodowych w
każdym terenie

precyzji wyników.

• Technologia odwróconego ciągu silnika wspierająca
precyzyjne lądowanie

Cechy Trimble UX5 HP:

• Wytrzymałe i niezawodne rozwiązanie przeznaczone do intensywnego
użytkowania

• Najwyższej klasy odbiornik GNSS Trimble
• Technologia postprocesingu GNSS (PPK)

SAMOLOTY

Cechy Trimble UX5:

• Dokładności pomiarowe bez fotopunktów terenowych
• wyskorozdzielcza kamera Sony a7R, 36 MP, pełna ramka,

• W pełni zautomatyzowany przepływ pracy oprogramowania Trimble
Access z myślą o łatwym użytkowaniu i bezpiecznej obsłudze
• Proste przetwarzanie danych z użyciem modułu fotogrametrycznego
Trimble Business Center

• Rozdzielczość ortomozaiki sięgająca 1cm GSD oraz modele 3D o
gęstości 1000 pkt/m²
• W pełni zautomatyzowana praca z intuicyjnym oprogramowaniem
Trimble® Access™ gwarantująca bezpieczną pracę
• Łatwe i szybkie przetwarzanie danych z modułem
fotogrametrycznym oprogramowania Trimble Business Center

Precyzyjne obrazowanie zepewniające
najwyższej klasy rezultaty
UX5 HP wprowadza innowacyjne zastosowania w obrazowaniu
cyfrowym zapewniając najyższą jakość zdjęć oraz najwyższe
dokładności fotogrametryczne. Dzięki integracji precyzyjnego
odbiornika GNSS z wysokorozdzielczą kamerą, UX5 HP pozyskuje
dokładne dane z najwyższą rozdzielczością zdjęć, dochodzącą do
1 cm GSD.
Technologia precyzyjnego wyznaczania pozycji metodą kinematycznego
postprocesingu GNSS (PPK) umożliwia dokładne wyznaczenie środków
rzutów zdjęć zmniejszając a nawet całkowicie likwidując konieczność
wykorzystania terenowych fotopunktów. Dzięki temu spędzisz mniej
czasu na przygotowaniach, a zyskany czas będziesz mógł wykorzystać
na precyzyjne naloty.

Dostosuj sprzęt do pracy
Żadne dwa projekty nie są takie same. Dlatego UX5 HP daje nam
możliwości dostosowania go do konkretnych zadań. W zależności od
potrzeb możesz skorzystać z kamer rejestrujących światło widzialne
(RGB) lub bliską podczerwień (NIR) oraz stosować różne obiektywy.
Obiektyw 35 mm zapewni najwyższą dokładność, szerokokątny 15
mm pozwoli na wydajne zwiększenie zasięgu zdjęć, a 25 mm jest
najlepszym kompromisem między dokładnością a zasięgiem.

SPRAWDZONA
WYDAJNOŚĆ
Bezzałogowe systemy firmy Trimble są odporne i wytrzymałe.
Wykonane z pianki EPP odpornej na wstrząsy, zapewniają
najwyższą wydajność, nawet w trudnych warunkach
środowiskowych.
Systemy Trimble UX5 i UX5 HP są niezawodne i przystosowane
do pracy w każdych warunkach atmosferycznych: począwszy od
skrajnych temperatur i wiatru dochodzącego do prędkości 65
km, a skończywszy na lekkich opadach deszczu. Obydwa modele
doskonale sprawdza się w warunkach, gdzie inne bezzałogowe
platformy lotnicze nie są w stanie normalnie pracować.
Zaprojektowany przez Trimble napęd pozwala na skuteczny start
przy każdych warunkach, a zaawansowana technologia ciągu
wstecznego zapewnia precyzyjne lądowanie nawet w miejscach o
ograniczonej przestrzeni.
Niezależnie od tego czy wykonujemy naloty na obszarach
pokrytych śniegiem, wietrznych nadbrzeżach czy terenach
skalistych, systemy UX5 i UX5 HP będą pozyskiwać dane o
najwyższej jakości, lot po locie.

TRIMBLE ZX5 MULTIROTOR
Wszystko Czego Potrzebuje
Użytkownik Do Pozyskiwania
Wiarygodnych, Precyzyjnych
Danych Lotniczych
Sprawdzony pod każdym aspektem, Trimble ZX5 Multirotor
został skonstruowany do szybkiej realizacji ciężkich,
codziennych zadań, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Nie wymaga użycia wyrzutni do startu, jest łatwy w
montażu i posiada wszystko czego potrzeba do uchwycenia
wysokiej jakości zdjęć lotniczych dla zastosowań takich jak
mapowanie czy inspekcje wizyjne.

Precyzyjne Dane, Szybkie Przetwarzanie.

WIELOWIRNIKOWIEC

Trimble ZX5 Multirotor zawiera aparat fotograficzny 16 MP,
który umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć lotniczych o
rozdzielczości sięgającej 1 mm. ZX5 można wyposażyć w urządzenia do
przekazu obrazu na żywo przydatne w zastosowaniach inspekcyjnych,
np. obiektów infrastruktury transportowej i technicznej, w tym
służących do przesyłu prądu, wody, gazu i ropy.

Możliwość Szybkiej Pracy W
Ekstremalnych Warunkach.
Trimble ZX5 jest gotowy do lotu w zaledwie kilka minut i dostarczany
z wiodącym systemem sterowania lotu o niespotykanej wydajności
i precyzji. Możliwość pionowego startu i lądowania pozwalają
użytkownikom na pracę w ciasnych i trudno dostępnych miejscach, tam
gdzie samoloty się nie sprawdzają. Co ważne, możesz na niego liczyć
w każdej chwili, dzięki sprawdzonej i niezawodnej konstrukcji, solidnej
i wytrzymałej obudowy z lekkiego włókna węglowego odpornego
na uszkodzenia

Cechy Trimble ZX5:
• Bezkonkurencyjna stabilność lotu i wydajność nawet w wietrznych
warunkach
• Wyposażony w kamerę Olympus o rozdzielczości 16 megapikseli
oraz oprogramowanie do
planowania lotu
• Rozdzielczość obrazu
do 1 mm
• Lekka, kompaktowa,
składana konstrukcja
wykonana z włókna
węglowego
• Czas trwania lotu do 20 minut
przy zasięgu do 2 km
• Łatwe przetwarzanie danych w
programie Trimble Business Center
Photogrammetry Module lub Inpho® UASMaster

OPROGRAMOWANIE TRIMBLE
WYDAJNE
OPROGRAMOWANIE
BIUROWE DO
PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie Danych UAS i
Generowanie Bogatych Wyników
Fotogrametrycznych
Zaawansowane moduły fotogrametryczne firmy Trimble
zawierają najnowocześniejsze technologie z zakresu
przetwarzania obrazu, które pozwalają użytkownikom na
optymalizację przetworzonych danych z systemów UX5, UX5
HP i ZX5 w celu wygenerowania imponujących wyników.

TRIMBLE VISION
Szybki i dokładny pomiar
Gromadzone przez użytkownika dane za pomocą Trimble
UAS można zintegrować przy użyciu technologii Trimble
VISION™. Niezależnie od tego czy są to nasze tachimetry,
odbiorniki GNSS, TX8 oraz inne skanery laserowe 3D, czy też
Tyczka Fotogrametryczna V10, możesz z nich korzystać w
Trimble Business Ceneter.
Dzięki połączeniu zgromadzonych danych z
najnowocześniejszą technologią fotogrametryczną Trimble
– użytkownik będzie miał możliwość wizualizacji swojego
projektu z wielu perspektyw, pomiaru punktów ze zdjęć i
tworzenia trójwymiarowych modeli infrastruktury i terenu.

Trimble Business Center Aerial
Photogrammetry
Moduł Aerial
Photogrammetry programu
Trimble Business Center
został zaprojektowany by
pracował bez problemów i
zakłóceń ze standardowymi
i zaawansowanymi
modułami pomiarowymi
Trimble Business Center,
umożliwiając w ten sposób
przetwarzanie projektów
pomiarowych, wliczając w
to obrazy lotnicze, obrazy
Trimble VISION i pomiary
tachimetryczne. W dodatku,
można zaimportować do
modułu informacje GNSS, dane stacji bazowej czy też zdjęcia, w celu
wygenerowania chmur punktów, modeli(TIN), map konturowych
obszarów nad którymi odbywał się lot. Te wówczas można wykorzystać
w celu obliczania objętości, planowania wydobycia, planowania
hydrograficznego i do wielu innych funkcji.

Intuicyjna Praca z
Trimble Access
Dzięki aplikacji Trimble Access Aerial Imaging
zainstalowanej na odpornym Tablecie Trimble,
użytkownik ma możliwość skorzystania z potężnego

Trimble Inpho UASMaster
Moduł Trimble Inpho UASMaster pozwala na pełne wykorzystanie
możliwości wydajnych fotogrametrycznych stacji roboczych w celu
wygenerowania miarodajnych wyników z obrazów uzyskanych z
fotogrametrii bezzałogowej i systemów pomiarowych. W oparciu
o najnowocześniejszą technologię Trimble Inpho, oprogramowanie
jest idealnym pomostem między w pełni zautomatyzowanymi
procesami dla osób rozpoczynających przygodę z fotogrametrią
oraz zaawansowanymi procedurami dla doświadczonych
fotogrametrów. Rozwiązanie UASMaster odznacza się
zaawansowaną technologią dostosowaną do wymagań klienta
tak, aby zapewnić wyniki najwyższej jakości z uwzględnieniem
charakterystyki lotów platform bezzałogowych i płynnie
wprowadza użytkownika w zaawansowany świat oprogramowania
Inpho.

narzędzia, stworzonego specjalnie do planowania,
przygotowania a także wykonania nalotu
bezzałogowcami Trimble. Intuicyjne interfejs sprawia,
że systemy UX5 jest gotowy do lotu w zaledwie 5
minut, ograniczając do minimum przestoje między
nalotami. W terenie operator jest prowadzony
krok po kroku przez proces przygotowania do
lotu oraz procedury po wylądowaniu drona. Spora
część procedur sprawdzających wykonywana jest
automatycznie przez oprogramowanie, ograniczając
pracę i ingerencję operatora.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Osprzęt

POZYCJA

TRIMBLE UX5

TRIMBLE UX5 HP

TRIMBLE ZX5

Typ

Samolot

Samolot

Wielowirnikowiec

Waga

2.5 kg

2.9 kg

-

Maksymalna masa startowa

-

-

5 kg

Ładowność

-

-

2.3 kg

Rozpiętość skrzydła

1m

1m

-

Powierzchnia skrzydła

34 dm2

34 dm2

-

Wymiary

100 cm x 65 cm x 10 cm

100 cm x 65 cm x 10 cm

85 cm x 49 cm

Materiał

Pianka EPP; konstrukcja
szkieletowa z włókna węglowego;
elementy kompozytowe

Pianka EPP; konstrukcja szkieletowa z włókna
węglowego; elementy kompozytowe

Konstrukcja szkieletowa
z włókna węglowego

Napęd

Elektryczne śmigło pchające;
silnik bezszczotkowy 700 W

Elektryczne śmigło pchające; silnik
bezszczotkowy 1200 W

Elektryczne śmigło pchające;
6 silników bezszczotkowych

Bateria

14.8 V, 6000 mAh

14.8 V, 6600 mAh

14.8 V, 2 x 6600 mAh

24 MP z matrycą APSC

36 MP z matrycą pełnoklatkowa z
wymiennym obiektywem 15, 25 oraz 35 mm

16 MP z wymiennym
14 mm obiektywem

Kamera
Zarządzanie projektem







Planowanie misji

Wielokrotne naloty

Wielokrotne naloty

Wielokrotne naloty

Zautomatyzowana kontrola przed startem







Automatyczny start, lot, i lądowanie







Automatyczne wyzwalanie migawki







Automatyczne procedury bezpieczeństwa







Komendy awaryjne uruchamiane
przez operatora







Zautomatyzowana procedura
działania po nalocie







Czas trwanai nalotu

50 minut

35 minut

20 minut

Zasięg1

60 km

52 km

-

Oprogramowanie

1

Nalot

Pozyskiwanie
obrazu

Prędkość lotu

80 km/h

85 km/h

-

Maksymalny pułap2

5,000 m

5,000 m

3000 m

Czas konfiguracji przed startem

5 minut

5 minut

5 minut

Typ startu

Start z wyrzutni

Start z wyrzutni

Pionowy

Kąt startu

30 stopni

30 stopni

-

Typ lądowania

“Na brzuchu”

“Na brzuchu”

Pionowe

Kąt lądowania

14 stopni

14 stopni

-

Przestrzeń dla lądowania (Dł x Szer)2

50 m x 30 m

50 m x 30 m

-

Warunki pogodowe

Wiatr do 65 kmh przy
niewielkich opadach deszczu

Wiatr do 55 kmh przy
niewielkich opadach deszczu

-

Częstotliwość łączności i sterowania

2.4 GHz

2.4 GHz

2.4 GHz

Zasięg łączności i sterowania

Do 5 km

Do 5 km

Do 2 km

Częstotliwość transmisji video

-

-

5.0 GHz

Rozdzielczość (GSD)

Od 2 do 19.5 cm

Od 1 do 25 cm

Od 0.1 do 19.5 cm

Wysokość nalotu (AGL)

Od 75 do 750 m

Od 75 do 750 m

Od 5 do 750 m

Obszar pokrycia

Patrz tabela pokrycia w
arkuszu danych

Patrz tabela pokrycia w arkuszu danych

-

1 Standardowe warunki atmosferyczne zgodnie z normą ISO
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2 W warunkach wiatru od przodu.
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