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Tärkeimmät ominaisuudet
ASTU LANGATTOMAN 
KUVANNUKSEN MAAILMAAN
Trimble® MX7 on ajoneuvoon 
kiinnitettävä mobiili fotogrammetrinen 
kuvausjärjestelmä, jonka avulla voit 
nopeasti ja helposti kaapata tietoa 
tiestä ja työmaasta. Otat 360 asteen, 
30 megapikselin georeferoituja kuvia 
maantienopeuksissa projektiin kentällä 
käytettävän ajan minimoimiseksi. Tämän 
jälkeen voit siirtää ja analysoida keräämäsi 
datan Trimble MX -ratkaisun avulla. Trimble 
MX7 on täydellinen ratkaisu yrityksille, jotka 
ovat siirtymässä mobiilin kuvantamisen 
maailmaan.

Georeferoitujen kuvien nopea 
koonti

Poimi Trimble MX7:llä 30 megapikselin 
panoraamakuva ympäristöstä staattisella tai 
liikkuvalla toiminnolla—maantienopeuteen 
saakka. Kuudella erillisellä 5 megapikselin 
CMOS-sensorilla ja Trimble Applanix 
GNSS -järjestelmällä sekä inertiaalisella 
georeferointijärjestelmällä varustettu 
Trimble MX7 helpottaa kohteiden, 
kuten siltojen, rakennusten, teiden, 
valtateiden ja voimaloiden hallintaa ja 
työmaan olosuhteiden dokumentointia 
georeferoitujen kuvien avulla. Tämä 
kompakti, kevyt ja kestävä järjestelmää 
voidaan asentaa kaikkiin ajoneuvoihin. 

Järjestelmän kontrollointi ja datan 
keruu tapahtuu WiFi:llä varustetulla 
tietokoneella tai tabletilla. Trimble 
Mobile Imaging -ohjelmisto on saatavilla 
järjestelmän mukana ja se sisältää selkeän, 
helppokäyttöisen käyttöliittymän, jonka 
avulla käyttäjä voi asettaa nopeasti 
järjestelmäparametrejä ja hallita 
tiedonkeruuta. Järjestelmän käyttäjät 
voivat huolehtia projektin suunnittelusta 
toimistolla ja ladata kml-tiedoston 
palvelimelle, jolloin datan hankinta on 
tehokkaampaa. Jos tabletti on yhdistettynä 
internetiin, tiedonkeruuta voi edelleen 
tehostaa käyttämällä Open Street Map 
-palvelun taustakarttoja.

Kartoita nyt, mittaa myöhemmin

Vältä uudelleenmittauksia maastossa ja 
hyödy parannetuista laadunvalvonta- ja 
varmistusmahdollisuuksista keräämällä 
kattava tieto nyt, ja tuotteistamalla ja 
analysoimalla myöhemmin. Langattoman 
Trimble MX7 -kuvannusjärjestelmän avulla 
voit tarkistaa valmiiksi saadun työmaan 
tai projektialueen, kerätä vaaditut tiedot 
ja toimittaa valmiit työt nousematta 
toimistotuolistasi käyttäen ulottuvillasi 
olevia toimisto-ohjelmien työkaluja.

Trimble MX -ohjelmisto viimeistelee Trimble 
MX7 -ratkaisun, jota käyttäen voit helposti 
järjestellä, visualisoida ja analysoida kaiken 
tarvitsemasi datan erottaaksesi siitä 
tehokkaasti tiedot, jotka voidaan integroida 
paikkatietojärjestelmään tai jakaa muille 
työntekijöille tai käyttäjille verkossa. 

Trimble MX7 

 ► Monipuolinen järjestelmä tarjoaa 
merkittävää joustavuutta käyttöön

 ► Kuusi 5 megapikselin kameraa 
mahdollistaa nopean 360 asteen 
kuvadokumennoinnin

 ► Tarkka paikannus tiukasti 
yhteenliitetyn GNSS- ja inertiaalisen 
referointijärjestelmän avulla

 ► Asennettavissa kaiken kokoisiin 
tieliikennettä varten suunniteltuihin 
kulkuneuvoihin

 ► Voit käyttää Trimble MX/7:ää huoletta 
omalla tabletillasi yhdessä Trimble 
Mobile Imaging -ohjelman kanssa

 ► Tarkastele ja analysoi 
panoraamakuvia, mittaa ja siirrä dataa 
ja julkaise kuvia verkossa Trimble MX 
-ohjelmistopaketista käsin

LANGATON KUVANNUSJÄRJESTELMÄ
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Trimble MX7 - LANGATON KUVANNUSJÄRJESTELMÄ

SUORITUSKYKY JA TEKNISET TIEDOT

JÄRJESTELMÄN TEKNISET TIEDOT

Resoluutio 30 MP (5 MP x 6 CMOS-sensori)

Näkyvyysalue 90 % täydestä sfääristä

Sfäärinen etäisyys Kalibroitu kahdesta metristä 
äärettömyyteen

Käyttölämpötila 0 °C…+35 °C

Virta 12 - 24 V DC (normaalisti 100 W)

Paino 11,3 kg

IP-luokitus IP65 (MX7-sensorin pää)
IP20 (MX7-virranjakorasia)

Muisti 2 teratavun SSD

PAIKANNUKSEN ALIJÄRJESTELMÄ (RMS-VIRHE)1

Malli Trimble AP15 GNSS-Inertial 
-järjestelmä

Teknologia GNSS-inertiaalinen Advanced Applanix 
IN-Fusion™ -integraatioteknologia

GNSS-kanavien määrä 220

Inertia-laite Applanix IMU-69 (non ITAR) 200 Hz 
datanopeudella

Paikannustarkkuus (m):
Ei GNSS-katkoksia2,4

1 km tai 1 minuutin GNSS-katkos2,4
0,02–0,05 (jälkikäsitelty)2

0,2–0,8 (jälkikäsitelty)2

True Heading (asteina):
Ei GNSS-katkoksia2,4

1 km tai 1 minuutin GNSS-katkos2,4
0,08 (jälkikäsitelty)3

0,2 (jälkikäsitelty)3

OPTIOT

Paikannus Etäisyysmittari (DMI)

Orientointi GNSS Azimuth Measurement System 
(GAMS)

1 Tyypillinen suorituskyky asennettuna tavalliseen tieajoneuvoon, tarkoituksenmukaisella alustuksella ja dynamiikalla. 
Todelliset tulokset riippuvat satelliittikonfiguraatiosta, ilmakehän olosuhteista ja muista ympäristön vaikutuksista.

2 Tyypillinen projektityyppi, maks.RMS virhe.
3 POSPac MMS
4 Etäisyysmittarilla (DMI).

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotespesifikaatioita ilman erillistä ilmoitusta.

OHJELMISTO
Applanix® POSPac MMS™ -ohjelmisto

 ► GNSS/INS-ratojen prosessointiin

Trimble Business Center -ohjelmisto
 ► Trimble MX7 -datan valmistelu Trimble MX:ssä 

käyttöä varten

TRIMBLEN MAASTORATKAISUT

TMX Content Manager
 ► Organisoi ja arkistoi projektidataa
 ► Korjaa dataa
 ► Toimita sisältöä 

TMX Asset Modeler Standard
 ► Tarkastele ja navigoi datan läpi
 ► Tehokkaat ominaisuuksien poimintaedellytykset
 ► Suorita fotogrammisia mittauksia ja kirjoita ne 

suoraan GIS-tasoon
 ► Saatavilla datan jakamisen usealle käyttäjälle 

mahdollistava pääte/palvelinteknologia 

TMX Blur and Erase QC
 ► Sumenna ja pyyhi osia kuvista 

TMX Publisher
 ► Julkaise kuvia verkon kautta
 ► Jaa dataa GIS- ja CAD-ympäristöihin AutoCAD Map-, 

QGIS- ja ArcGIS-apuohjelmien avulla
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