TRIMBLE UX5 AEROKARTOGRAFAVIMO SPRENDIMAS
GEODEZIJAI IR KARTOGRAFAVIMUI

TRIMBLE UX5
AEROKARTOGRAFAVIMO
sprendimas:
PIRMAUJANTI BEPILOČIO
ORLAIVIO SISTEMA
ĮVAIRIAUSIOMS
KARTOGRAFAVIMO
UŽDUOTIMS ATLIKTI
Trimble išdidžiai laiko save inovacijų lydere.
Tai atlieka nustatydama naujus pramonės
standartus, kad pagerintų vartotojų
efektyvumą ir rezultatų galimybes. Didžiuojasi
pristatydama pirmą ir vienintelį išbaigtą
sprendimą skirtą geodezijos bei erdvinių duomenų
specialistams.
KODĖL AEROKARTOGRAFUOTI SU BEPILOČIO
ORLAIVIO SISTEMA?
Daugelis profesionalių geodezijos ir GIS specialistų visame pasaulyje
sėkmingai naudoja Trimble UX5 aerokartografavimo sprendimus
savo kasdieniame darbe, todėl kad:
• Ekonomiškas sprendimas nuo šiol prieinamas ir kasdieniam
naudojimui
• Ekologiškas ir saugus sprendimas, leidžia atlikti skrydžius
nepasiekiamose vietovėse
• Aerokartografavimo įrankiai suteikia galimybę rinkti ir apdoroti
duomenis greičiau nei įprasti matavimo metodai
• Su Trimble UX5 greitai suplanuosite skrydį, surinksite duomenis,
greitai sureaguosite į kliento poreikius bei atliktas projektas bus
pateikiamas daug greičiau ir kokybiškiau
• Pažangi technologija lengvai ir profesionaliai naudojama
įvairiose rinkose bei projektuose

SUKURTAS JŪSŲ POREIKIAMS
Trimble UX5 aerokartografavimo sprendimas sukurtas siekiant
drastiškai sumažinti laiko ir darbo sąnaudas patikimai atliekant
darbus įvairiose srityse:
•
•
•
•
•
•
•

Geodezija ir inžinerija
Kasyba
Civilinė inžinerija ir žemės darbai
Naftos ir dujų pramonė
Aplinkosauga ir sąvartynai
Viešosios įstaigos
Žemės ūkis ir miškininkystė

Kiekvienai šiai pramonės šakai taikant Trimble UX5
areokartografavimo sprendimą gaunamas reikalingas rezultatas.
Trimble UX5 naudojamas atliekant:
•
•
•
•
•
•
•
•

Topografinius matavimus
Kontūrų kartografavimą
Statybų aikštelės ir maršrutų planavimo darbus
Darbų eigos stebėjimą
Projektinių duomenų palyginimą
Faktinių kiekių, tūrio skaičiavimus
Augmenijos gyvybingumo nustatymą
Nelaimingų atsitikimų analizę

Iš vieno skrydžio duomenų galima sugeneruoti bei sudaryti
teminius, topografinius žemėlapius, 3D paviršiaus modelius,
ortofotografines nuotraukas ir augmenijos normalizuoto skirtumo
indekso planus.

Trimble VISION:
Greitis ir saugumas
Rezultatai paruošti naudojant Trimble UX5 gali būti apjungti
su Trimble VISION ™ technologija, pavyzdžiui, Trimble
tacheometrais ir Trimble 3D lazeriniais skeneriais – unikalus
sprendimas. Apjungus surinktus duomenis su Trimble
modernia fotogrametrijos technologija, pavyzdžiui, „Trimble
V10“, „Trimble VX ™ Spatial Station“ ir „Trimble TX8“ 3D
lazeriniu skeneriu, naudotojai gali vizualizuoti savo projektą
iš įvairių perspektyvų, koordinuoti taškus vaizduose, sukurti
infrastruktūros bei žemės paviršiaus 3D modelį.
Sužinokite daugiau apie Trimble VISION technologiją:
www.trimble.com/TrimbleVision

Trimble UX5
skrendantis
vaizdo roveris
Naujas standartas
Sukurtas padėti kartografavimo ir geodezijos
specialistams, kuriems reikia aukštesnio tikslumo
duomenų greičiau ir pigiau. Trimble UX5 nustato
naujus kartografavimo, geodezijos ir GIS
standartus, derinant patikimą ir lengvai valdomą
sistemą su specialia pagal užsakymą sukurta
fotokamera, kuri pateikia įspūdingos kokybės
ruošinius. Su Trimble UX5 produktyviai dirbsite visą
dieną - kad ir kokio projekto besiimsite.
Kodėl Trimble UX5?
•
•
•
•
•

Pirmaujanti rinkoje vaizdų kokybė ir tikslumas
Skrydžius galima atlikti bet kokiomis oro sąlygomis
Tikslus nusileidimas ribotame plote
Patvarus ir patikimas sprendimas intensyviam naudojimui
Automatizuota darbų eiga, paprastas naudoti,
saugus eksploatavimas

www.trimble.com/uas

KOMPAKTIŠKAS SPRENDIMAS – AUKŠTA
VAIZDO KOKYBĖ
Trimble® UX5 aerokatografavimo sistemoje įdiegtos pažangiausios
fotoaparatų technologijos, kurios užtikrina optimalią vaizdo kokybę
kartu su didžiausiu fotogrametriniu tikslumu. UX5 kamera – skirtingai
nuo kitų įprastinių fotoaparatų - išsiskiria dideliu vaizdo jutikliu, kuris
fiksuoja labai ryškius vaizdus net esant dideliam debesuotumui. UX5
kamera gali fiksuoti duomenis 2,4 cm maksimalia rezoliucija.

PAPRASTA DARBŲ PLANAVIMO EIGA
Naujausia Trimble Access™ Aerial Imaging aplikacija, naudojama
tvirtame lauko planšetiniame kompiuteryje, leidžia naudotojams
suplanuoti skraidymo teritoriją, atlikti patikrinimus prieš skrydį bei
stebėti eigą. Pasiruošimas skrydžiui padalintas į smulkius žingsnius –
nesudėtingą skaitmeninį sąrašą. Detalus paaiškinimas su iliustracija
kiekviename punkte bei automatinis, skrydžiui būtinų, sistemos
komponentų veikimo patvirtinimas. Greita - paprasta, 10 minučių ir
Jūs pasiruošę skristi.

MAKSIMALUS EFEKTYVUMAS
Siekiant maksimizuoti produktyvų darbo laiką, sukurta itin patikima
sistema. Korpusas ir autopilotas – pasiruošęs atšiaurioms oro
sąlygoms. Aukšta ir žema oro temperatūra, vėjo gūsiai, lengvas lietus
yra įveikiami ir nesustabdys darbų eigos.

PILNAVERČIAI REZULTATAI SU
TRIMBLE BIURO PROGRAMINE
ĮRANGA DUOMENŲ APDOROJIMUI
TBC fotogrametrijos modulis

UASMaster – inpho

• Aukštos rezoliucijos ortofotografiniai
vaizdai
• Natūralių spalvų taškų debesis (angl.
point cloud) (DSM ir DTM – realaus ir
žemės paviršiaus modeliai)
• Apdorojimas - reliatyvus ir naudojant
antžeminius ryšio taškus
• Reikiamos koordinačių sistemos
pritaikymas
• CAD funkcionalumas bei lentelių
planams apipavidalinimas
• GNSS bazinių linijų pataisų („statika“) bei
tacheometro duomenų apdorojimas
• Geodezinio pagrindo išlyginimas, sąlyginių
bei vietinių koordinačių skaičiavimas
• Tūrių skaičiavimas
• Papildomi CAD ir koordinačių-geometrijos
skaičiavimo įrankiai

• Aukštos rezoliucijos ortofotografiniai
vaizdai
• Natūralių spalvų taškų debesis (angl.
point cloud) (DSM ir DTM – realaus ir
žemės paviršiaus modeliai)
• Apdorojimas - reliatyvus ir naudojant
antžeminius ryšio taškus
• Reikiamos koordinačių sistemos
pritaikymas
• CAD funkcionalumas bei lentelių
planams apipavidalinimas
• Kitų gamintojų skraidyklių duomenų
apdorojimas
• Integracija su Inpho
• Interaktyvus duomenų redagavimas
su asistavimu
• Rankinis ryšio taškų matavimas

PAVYZDYS

Vieta

Nuotrauka

GSD
(pikselio
atitikmuo
ant žemės
paviršiaus
–tankis)

Belgija

NIR, 400

3,2 cm

0,3 km2

7

TBC 3.20

4 val.

20.230.127

3 cm

3.5 cm

Iškasenų kontrolė

Australija

RGB, 250

4 cm

0,2 km2

7

TBC 3.20

3 val.

18.778.101

6 cm

9.5 cm

Miestų planavimas

Dominykos
Respublika

RGB, 299

6,4 cm

0,7 km

—

TBC 3.20

3 val.

20.017.479

—

—

Žemės ūkis

Belgija

RGB, 543

2,4

0,25 km2

7

UASMaster

8 val.

20.168.482

2 cm

3.5 cm

Kasyba (tūrio skaičiavimai)

Belgija

RGB, 531

2,4

0,15 km

21

UASMaster

8 val.

28.634.342

2 cm

4 cm

Tipas

Žemės ūkis

www.trimble.com/uas

Plotas

GCP
(antžeminiai
ryšio taškai)

Versija

Apdorojimo
laikas

Taškų kiekis
kompiuteryje

Paklaida
X, Y

Paklaida
Z

2

2

TRIMBLE
BUSINESS CENTER
FOTOGRAMETRIJOS
MODULIS
NOVATORIŠKA VAIZDO APDOROJIMO TECHNOLOGIJA
Gauti Trimble UX5 aerokartografavimo duomenys gali būti
pertvarkomi į galutinius produktus, tai pasiekiama su Trimble
Business Center fotogrametrijos moduliu (TBC APM).
TBC APM veikia sklandžiai su TBC standartiniu ir išplėstiniu
geodeziniu moduliu, tai suteikia galimybę atlikti visą kartografinio
plano sukūrimo procesą panaudojant kosminius, Trimble VISION
vaizdus, GNSS ir tacheometrų duomenis.

KURKITE DSM IR DTM
3D rastrinis skaitmeninis aukščio modelis pagaminamas
automatiškai iš paruošto taškų debesies. DSM režime, modelis
išgryninamas naudojant interpoliavimo eigą, triukšmų filtravimą,
briaunų modeliavimą, pašalinių taškų aptikimą. Taip pasiekiamas
paviršiaus modelis, praturtintas detalumu ir aukštu vertikaliu
tikslumu. DTM režimu detalus triukšmų filtras ir interpoliacija
užtikrina skubiai generuojamą, sklandų „pliko“ žemės paviršiaus
modelį ir gaunamos betriukšmės klasikinės ortomozaikos aukštu
horizontalios padėties tikslumu.

KURKITE KLASIKINES IR TIKRĄSIAS ORTOMOZAIKAS

PAŽANGI UAS DARBŲ EIGA
Naujas pažangus skrydžio duomenų apdorojimo funkcionalumas
yra visiškai automatizuotas, todėl rezultatus gauti galima ir vieno
mygtuko paspaudimu.

MATUOKITE TAŠKUS FOTOGRAMETRIŠKAI
TBC virtualus taikiklis užkirčiais išskaičiuoja koordinates iš daugelio
matomų fotografavimo pozicijų ar antžeminių nuotraukų, gautų
naudojant Trimble VISION, taip galite koordinuoti aktualius taškus.
Tiksliai ir efektyviai matuosite charakteringų elementų padėtį –
inžinerinių tinklų, medžio viršūnių, po medžiais esančių šulinių,
namo kampus ar pamato kontūrą.

SUKURKITE 3D TAŠKŲ DEBESĮ
Automatiškai sukurkite 3D taškų debesis iš apdorotų fotografavimo
pozicijų. Pilnai automatizuotas procesas pritaiko parametrus
garantuojančius tikslumą, paruošia itin detalius ir tikslius rezultatus.
Maždaug 3 sekundžių per nuotrauką greičiu, išgaunamas apie 1 – 2
pikselių aukščio tikslumas skaitmeniniame paviršiaus modelyje (DSM).
Taškų debesies sukūrimas skaitmeniniam reljefo modeliui (DTM)
įgalina skubų žemėlapio kūrimą susikoncentruojant ties „pliku“ žemės
paviršiumi ir aukštu horizontalios padėties tikslumu.

Automatiškai sukurkite klasikines ortomozaikas generuojamas
iš skaitmeninio reljefo modelio ar tikrąsias ortomozaikas
generuojamas iš skaitmeninio paviršiaus modelio. Griežtas „tikrojo
orto“ rektifikavimas, apjungiantis puikius geometrinius elementus,
siūlių atpažinimą ir radiometriškai subalansuotus vaizdus pagamina
tobulai atrodančias besiūles ortomozaikas. Siūlės adaptyviai
sulietos pagal vaizdo tekstūros analizę. Radiometrinės pavienių
vaizdų, tuo pačiu ir vaizdų grupės pataisos pritaikomos tobuloms
vienspalvėms spalvoms ir intensyvumui – medžiaga paruošta
GIS darbams. Automatinis procesas trunka tik 4 sekundes
vienai nuotraukai.

Specifikacija
Dydis/ duomuo

TRIMBLE UX5

Tipas

Fiksuoti sparnai

Svoris

2,5 kg

Techninė įranga

Programinė įranga

Valdymas

Duomenų kaupimo našumas

1 Pagal ISO standartą atmosferos sąlygoms.

Sparnų ilgis

1m

Sparnų plotas

34 dm

Matmenys

100 cm x 65 cm x 10 cm

Medžiagos

EPP puta, anglies pluošto rėmo konstrukcija;
sudėtinio pluošto elementai

Varomoji jėga

Elektrinis stumiamasis sraigtas; bešepetėlinis 700 W variklis

Baterijos

14.8 V, 6000 mAh

Projekto valdymas



Užduoties planavimas

Daugkartinio skrydžio

Automatinis patikrinimas prieš skrydį



Automatinis kilimas, skrydis ir tūpimas



Automatinis fotokameros sužadinimas



Automatizuoti saugumo manevrai



Naudotojo valdomos saugumo komandos



Automatinis patikrinimas po skrydžio



Skrydžio

trukmė1

50 minučių

Nuotolis1

60 km

Greitis fotografavimo metu

80 kmh

Maksimali aukščio riba

5 000 m

Sistemos paruošimo skrydžiui laikas

5 minučių

Pakilimo tipas

Leistuvas

Pakilimo kampas

30 laipsnių

Nusileidimo tipas

Nusileidimas „Ant pilvo“

Nusileidimo kampas

14 laipsnių

Rekomenduojamas nusileidimo ruožas (IxP)2

50 m x 30 m

Oro sąlygų apribojimai

Galimi iki 65 km per valandą vėjo gūsiai ir silpnas lietus

Komunikacijos ir valdymo dažnis

2,4 GHz

Komunikacijos ir valdymo diapazonas

Iki 5 km

Skiriamoji geba (GSD)

Nuo 2,4 cm iki 24 cm

Fotografavimo skrydžio aukštis (AGL)

Nuo 75 m iki 750 m

Padengimas

Žiūrėti padengiamo ploto lentelę

2 Esant priešpriešiniam vėjui.

Susisiekite su Trimble autorizuotu partneriu. Daugiau informacijos:

UAB InfoEra
S. Žukausko g. 17,
LT-08234 Vilnius
Tel. + 370 5 278 8456
info@infoera.lt
www.infoera.lt

www.trimble.com/uas
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