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ЛАЗЕРЕН СКЕНЕР ЗА МОБИЛНО 
КАРТИРАНЕ 

 
Trimble MX2 е система за мобилно 

картиране, която комбинира лазерен 

скенер с висока резолюция и прецизна 

инерциална позиционираща система за 

георефериране на облаци от точки.  

Системата може да бъде монтирана 

бързо върху различни превозни 

средства и може значително да намали 

времето за полски измервания и 

нуждата от опитни оператори. Trimble 

MX2 се доставя с доказания Trimble 

Trident софтуер за анализ, експорт и 

георефериране на данните. 
 

Trimble MX2 технология 
 

Системата е базирана на три основи 
елемента: 

Основен сензор 

Един компактен, лек и много здрав комплект 

от сензори, проектиран  за монтаж върху 

широк кръг от превозни средства.  Може да 

бъде поръчан с една или две лазерни 

сканиращи глави в комбинация с Trimble 

Applanix GNSS и инерциален 

георефериращ модул за прецизно 

позициониране. Системата с двойна 

сканираща глава използва LIDAR 

конфигурация „пеперуда“ за 

минимализиране на сенките. Основният 

сензор се монтира за минути. 

 
Операторска част 

Системата се управлява чрез лаптоп със 

софтуер  Trimble® Trident™ Capture. По 

този начин операторът работи чрез 

изчистен, лесен за работа и настройка 

потребителски интерфейс, управляващ 

параметрите на проекта и настройките на 

запис. 
 

Софутер за анализ 

За  трансформация на облаци от точки се 

използва софтуер Trident Imaging Hub, 

предлагащ надеждно решение за 

обработка, георефериране и анализ на 

данни от мобилни лазерни системи.  

 

Като опция, системата може да се 

окомплектова със софтуер Trident Factory, 

позволяващ високо ниво на 

автоматична обработка и оптимизация 

на по-сложни. Данните от инерциалната 

GNSS система се обработкват чрез мощния  

софтуер  Applanix POSPa. 
 

Висока производителност и 
анализ 

Системата с две сканиращи глави 

работи със скорост 72,000 точки в 

секунда, като в същото време 

гарантира висока точност и 

производителност, благодарение на 

Trimble Applanix GNSS/инерциална 

референтна технология. 

Високоефективният работен процес е 

базиран Trimble  ‘Collect,Extract, 

Analyze’ методология, която позволява 

инфраструктурни обекти със сложна 

3D геометрия да бъдат заснети с едно 

преминаване и бързо обработени. 

Системата се характеризира с голяма 

оперативна гъвкавост, отлична 

производителност, лесен начин за 

ползване и изключително конкурентна 

цена.  
 

Предимства 

► Всеобхватна система, 

предлагаща изключителна 

гъвкавост 

► Отлична производителност на 

ниска цена 

► Оптимизиран работен процес 

► Значително редуциране на 

времето за обработка на 

резултатите 

► Високоефективен работен процес 

► Възможност за приложение в 
разнообразни проекти 

 

Основни характеристики  
 

► Високо производителен лазерен 

скенер 

► Прецизно позициониране чрез инерциален 

GNSS приемник 

► Здрава, надежна и олекотена конструкция 

с изключотелно ниска консумация на 

енергия 

► Възможност за монтаж върху широк 

кръг от превозни средства 

► Trimble Trident софтуер за обработка и 

анализ на резултатите 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TRIMBLE MX2  
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Trimble  Triden t  Hub 

 

Trident Imaging Hub 

Визуализация на облаци 

от точки и навигация в 3D 

3D измервания 

Плейбек на изображенията и 

комбинирана визуализация с 

облаците от точки 

Избор на точки & 

Инструменти за 

класификация 

Импорт на траектории    Конвертор на изображенията  

Калибрация на 

камерата 

RGB колоризация на облаците от 
точки 

Регистрация SHP/DXF Импорт/експорт 

Връзка с база данни Експорт на облаци от точки 

(опционално по клас) 

1.1/1.2/1.4 or csv 
Фотограметрични 

функции 

Автоматично разпознаване на 
пътно платно 

Trident Factory (Опция) 

Моделиране на повърхнини Моделиране на пътища 
(DTM, Профили) 

Откриване на пътни знаци Хор./Вер. линия на видимост 

Откриване на ръбове Хор./Вер. просвет 

Откриване на централна линия Експорт на Land XML  
 

 
 

ОПЦИИ 

Дигитална 

камера 

Резолюция 30 MP (5 MP x 6 сензора) 

Поле на видимост 90% от пълна сфера 

Сфер. р-е от 2 m до безкрайност 

Температура от 0 °C до +45 °C 

Захранване от 12  до  24 V, 13 W чрез GPIO 

Тегло 3.0 kg 

Анализ Applanix POSPac MMS Trimble Trident Factory 

Позиция Distance Measurement Indicator (DMI) 

1 POSPac MMS. 

2 Applanix IN-Fusion RTK резултати при вътр. 

проверка 

3 С GAMS и 2m база между антените 

4 С DMI опция.. 

5 1 сигма при калибриран коридор. 

6 Стандартна производителност с превозно средство, подходяща динамика и инициализация. 

Крайните резултати зависят от сателитната конфигурация, атмосферните условия и други 

фактори. 
 

Спецификациите са обект на промяна без предупреждение 
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СИСТЕМА 

Температура  от 10 °C до  +50 °C 

Захранване от 12V DC до 32V DC 

Стандарт за 
външни влияния 

IP65 

Тегло на система с 

една глава 

17 kg 

Тегло на система с 
две глави 

25 kg 

Лазерна система 

Тип С единична или двойна глава SLM-

250 лазерен клас 1 

Обхват до 250 m 

Точност ±1 cm на 50 m по Kodak бяла карта 

Поле на видимост 360 градуса 

Обороти на скенера Единична глава: 20Hz (1200 rpm) 

Двойна глава: 2 х 20Hz (1200 rpm) 

Скорост на 

сканиране 

Единична глава: 36 000 точки/сек. 

Двойна глава: 72 000 точки/сек. 

Пулс Единична глава: 36 kHz 

Двойна глава: 2 х 36kHz 

ПОЗИЦИОНИРАЩА СИСТЕМА (СР. КВ. ГР.) 

Тип Trimble AP20 GNSS 

Технология Advanced Applanix IN-Fusion™ 

GNSS 

GNSS Канали 220 

Инерциална 
измервателна 

единица 

Applanix IMU-42 (non ITAR) с честота 
на запис 200Hz 

Позициониране (m): 

Без прекъсване 

 

С прекъсване за 1 
км или 1 минута 

 

0.02 – 0.05 (Postprocessed)1; 

0.02 – 0.10 (RTK)2 

0.13 – 0.24 (Postprocessed)1; 

0.35 – 0.69 (RTK)2 

Направление (deg): 

Без прекъсване 

С прекъсване за 1 
км или 1 минута 

0.025 (Postprocessed)1; 0.050 (RTK)2 

0.030 (Postprocessed)1; 0.070 (RTK)2 

Опции DMI 

 


