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Софтуерът е основното ядро на всеки монитроингов проект. Той активира 

аларми, базирани на допустими прагове, дава възможност за анализ. 

От периодичен мониторинг до мониторинг в реално време с множество сензори, Trimble  4D 

Control може да се справи с всеки проект. 

. 

 

Основни предимства 
 

► Събиране на данни от оптични 

GNSS, сеизмични, метеорологични и 
 

Trimble® 4D Control™ предоставя най-новата 

технология за мониторинг и анализи.  

Trimble 4D Control осигурява 

усъвършенствана, лесна за ползване 

функционалност, от която всеки проект се 

нуждае.  

 

Пълен контрол на сензорите 

Trimble 4D Control може да управлява 

тотални станции, GNSS приемници и 

всякакъв вид геотехнически сензори. 

Trimble 4D Control поддържа сеизмични и 

метеорологични сензори.  Софтуерът 

измерва и съхранява данни в 

съответствие с графика дефиниран в 

него. Също така управлява циклите, 

комуникациите и потока от пристигащите 

данни.  

 

Автоматизирано измерване 24/7 

С Trimble 4D Control могат да бъдат 

дефинирани точки в групи за измерване, 

съгласно предварително зададен график. 

Тоталните станции лесно могат да бъдат 

„научени“ да се насочват автоматично 

към желаните точки. Тогава системата 

автоматично извършва измерванията по 

зададения график. При  GNSS 

мониторинга Trimble 4D Control  дава 

възможност за прилагане на различни 

техники за обработка, за да осигури нужните 

резултати за вашия мониторионгов проект.  

Усъвършенстван анализ 

Trimble 4D Control съдържа сложни 

инструменти за анализ на данни.  В 

основата са  усъвършенстваните алгоритми 

за  деформационен анализ на Trimble. 

Trimble 4D Control осигурява детайлна 

оценка на данните и посочва точките, в 

които се наблюдават движения. Могат да 

бъдат изведени случайните или 

систематичните грешки, за да се забележат 

истинските движения. Trimble 4D Control  

помага да бъдат идентифицирани 

цикличните движения и внезапните и 

неочаквани промени в мониторинговия 

проект. В Trimble 4D Control посока на 

очаквано преместване на всяка точка. 

Могат да бъдат изчислени радиални 

тангенциални премествания, както и 

премествания по височина. Това е мощен 

инструмент, чрез който може да бъде 

разбрано поведението на всеки един 

мониторингов обект. 

Геотехнически инструменти 
 

► Анализ и визуализация чрез уеб 

интерфейс 

► Дефиниране на аларми и 

изпращане на предупредителни 

SMS съобщения и и-мейли 

► Мониторинг на множество проекти 
чрез приложението Control Room
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Web достъп и визуализация на проекти 

Trimble 4D Web се използва за осигуряване на дистанционен 

достъп до мониторинговата система бърз и функционално 

богат уеб интерфейс.  Инструментите за визуализация в Trimble 4D 

Web дават  обширен поглед върху мониторинговата мрежа. Веднъж 

свързан с интернет потребителят може да види проекта в 

реално време чрез   Trimble 4D Control Web 

 
► Мощни потребителски изгледи, достъп до виртуални карти с интерактивна 

информация от сензорите в реално време.  

► Лесно и бързо създаване на графики за наблюдаваните точки. 

► Визуализиране на информацията от мониторинговите 

сензори в графичен или табличен вид. 

► Възможност за връзка с уеб камери за визуализация на 

обектите в реално време. 

► Възможност за запис на събития. 

► Генериране на аларми. 

► Възможност за създаване на различни потребители с 

определени нива на достъп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimble 4D Control Room Web 

Trimble 4D Control Room Web осигурява наблюдение на 

множество уеб модули на   Trimble 4D Web инсталации. Това 

допълнение към софтуера  Trimble 4D Control показва 

информацията, публикувана във всеки един индивидуален 

уеб модул, който е свързан към системата.  
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Trimble 4D Control Room Web дава следните предимства: 

 
► Безпрепятствена оторизация на регистрираните потребители 

и връзка между множество проекти, създадени в различни уеб 

модули. 

► Информация за сензори, поток на данни, съществуващи 

аларми, статуси и събития за всеки един проект.  

► Визуализация върху карта на всички мониторингови 

проекти. 

► Функционалност за управление на потребители. 

 
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СОФТУЕРНИТЕ КОМПОНЕНТИ 

Trimble 4D Control поддържа разнообразни възможности за 

различни видове мониторингови проекти. Всеки компонент 

предлага различен брой модули и функции за специфични 

мониторингови операции, като управление на инструмент, събиране 

на данни, обработка на данни, анализ на данни и генериране на 

аларми.  Наличните компоненти могат да бъдат добавени към 

съществуващите инсталации по всяко време. 

 

Terrestrial Управлява модули за тотални станции в реално 

време и за периодични кампании. 

High Rise Използва GNSS сензори и инклинометри за 
мониторинг по време на изграждането на 
високи сгради и осигурява прецизни 
координати. 

Seismo Geodetic Интегрира данни от сеизмични станции, 

акселерометри и GNSS измервания и чрез 

филтър на Калман данни за премествания с 

висока честота. 

Geotechnical Осигурява непрекъснати, високоточни измервания 
от геотехнически сензори. 

RTX RTX  позволява абсолютно позициониране и 
след не на премествания в реално време 

или чрез последваща обработка, на база 

диференциални корекции, излъчвани чрез 

сателит, разположен в геостационарна 

орбита. 

GNSS Осигурява мониторинг в реално време или с 
последваща обработка, базиран на GNSS 

измервания. 
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