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Trimble MX7 
SISTEM MOBIL DE CAPTARE A IMAGINILOR

Intrați în lumea imaginilor 
mobile 

 
 

 
 
  Caracteristici 

Sistemul mobil de captare a imaginilor 

Trimble® MX7 este un sistem fotogrammetric 

care se poate monta pe vehicule și ajută la 

captarea rapidă a informațiilor privind 

infrastructura rutieră sau a altor date din teren. 

Permite captarea rapidă a imaginilor 360, 

georeferențiate, datorită celor 6 camere a câte 

5 megapixeli fiecare, la viteze mari de 

deplasare, reducând astfel timpul petrecut în 

teren. Utilizând mai apoi soluția software 

Trimble MX pentru a extrage și analiza datele 

colectate, Trimble MX7 este soluția ideală 

pentru organizațiile care doresc să intre în 

lumea imaginilor mobile. 

 
Colectare rapidă de imagini 
georeferențiate 
 
Cu Trimble MX7 captați o imagine panoramică 
la o rezoluție de 30 de megapixeli, fie în mod 
static, fie în mișcare, la viteze considerabile. 
Echipat cu 6 camere de 5 megapixeli și modul 
de poziționare Trimble Applanix® GNSS, 
Trimble MX7 oferă date de încredere pentru 
proiectele dumneavoastră, livrând imagini 
georeferențiate pentru managementul 
activelor, cum ar fi clădiri, poduri, drumuri și 
autostrăzi sau centrale electrice. Acest senzor 
compact, ușor și robust poate fi montat pe 
vehicule de toate dimensiunile. 

 

 

 
Sistemul poate fi controlat și setat prin Wi-Fi, 

utilizând orice laptop, tabletă sau dispozitiv mobil 

inteligent. Software-ul Trimble Mobile Imaging 

disponibil împreună cu sistemul MX7 oferă o 

interfață de utilizare clară și intuitivă, permițând 

operatorului să stabilească rapid parametrii 

sistemului și să gestioneze înregistrarea datelor. 

Operatori pot face planificarea proiectului din birou 

iar mai apoi încărcarea acestor date printr-un fișier 

.kml pentru realizarea unei campanii de măsurători 

cât mai eficientă. Prin conectarea dispozitivului 

mobil la internet, operatorul poate utiliza o hartă 

de fundal din Open Street Map pentru a maximiza 

eficiența colectării datelor. 
 
 
 
 

Captați acum, măsurați mai 
târziu 

 
 
Evitați reluarea măsurătorilor din zonele de 
interes și beneficiați de un control sporit al 
calității datelor prin intermediul lui Trimble MX7 
care vă permite culegerea de informații în teren 
și extragerea ulterioară a elementelor de interes, 
folosind soluțiile software Trimble. 
Software-ul Trimble MX completează soluția 
MX7, permițând vizualizarea, interpretarea și 
extragerea cu ușurință a informațiilor, care pot fi 
mai apoi integrate cu ușurință într-un sistem GIS 
sau pot fi partajate prin intermediul internetului. 

 

 

 
► Sistem versatil ce oferă 

flexibilitate în utilizare 

► Cele șase camere de 5 megapixeli 

asigură o documentare rapidă cu 

imagini 360 

► Poziționarea precisă utilizând un sistem de 
referință care combină un modul inerțial și 
sistemul GNSS  

► Compatibil cu toate dimensiunile și tipurile de 
vehicule 

► Control al sistemul Trimble MX7 direct 

de pe tableta sau orice dispozitiv mobil 

prin software-ul Trimble Mobile 

Imaging direct din browser-ul de 

internet 

► Vizualizare și analiză a imaginilor 

panoramice, măsurarea, extragerea și 

publicarea informațiilor și imagini pe 

internet cu ajutorul suitei software 

Trimble MX 
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SOFTWARE 

Applanix® POSPac MMS™ software 

► Procesarea datelor GNSS / a traiectoriei INS 

 

Trimble Business Center Advanced 

► Pregătirea datelor preluate cu MX7 pentru a fi 
prelucrate cu softul Trimble MX 

 

Trimble MX solution 

TMX Content Manager 

► Organizarea și arhivarea datelor 

► Corectarea datelor 

► Furnizarea datelor 

TMX Asset Modeler Standard 

► Vizualizarea și verificarea datelor 

► Funcții avansate de extragere a atributelor 

► Implementarea automata a datelor 

fotogrammetrice în aplicații GIS 

► Posibilitatea de accesare a datelor de mai 

mulți utilizatori 

TMX Blur and Erase QC 

► Ștergerea și blurarea anumitor părți din imagini 

TMX Publisher 

► Publicarea imaginilor în mediul online 

► Utilizarea funcțiilor AutoCAD Map, QGIS și ArcGIS 

pentru partajarea datelor în aplicații de tip GIS și 

CAD 

Specificații Tehnice 
 

Specificații de Sistem 

Rezoluție 30 MP (5 MP x 6 CMOS senzor) 

Câmp de vizualizare 90% din întreaga sferă 

Distanțe Sferice Calibrat de la 2m la infinit 

Temperatura de operare 0 °C la +35 °C 

Alimentare 12 V - 24 V DC (în mod normal 100 W) 

Greutate 11.3 kg 

Indicativ de Protecție 
IP65 (MX7 capul senzorului)  

IP20 (MX7 alimentare) 

Stocare 2 TByte SSD 

 

Sub-Sistemul dePoziționare (Eroare RMS)1
 

Tip Trimble AP15 GNSS-Inertial System 

Tehnologie 
Advanced Applanix IN-Fusion™ 

GNSS-Inertial integration technology 

Număr de canale 220 

Unitate de măsură Inerțială 
Applanix IMU-69 (non ITAR) with 
200 Hz data rate 

Poziție (m): 
Precizia de poziționare fără 
întreruperi2,4 
Precizia de poziționare cu 
întreruperi(1km sau 1minut)2,4

 

 
0.02–0.05 (postprocesare)2 

 

 

0.2–0.8 (postprocesare)2
 

Orientare reală (deg): 
Fără întreruperi2,4

 

Cu întreruperi (1km sau 1minut)2,4
 

 
0.08 (postprocesare)3

 

0.2 (postprocesare)3
 

 

Opțiuni 

Poziționare Odometru pentru măsurarea distanței 
(DMI) 

Orientare 
Sistem GNSS de determinare a 
Azimutului(GAMS) 

 

1 Performanță tipică pe un vehicul rutier standard, cu inițializare și dinamică corespunzătoare. Rezultatele efective depind de 

configurația sateliților, de condițiile atmosferice și de alte efecte ele mediului. 

2 Profilul misiunii tipice, eroarea maximă RMS. 

3 POSPac MMS. 
4 Cu opțiunea DMI. 

Specificațiile se pod modifica fără notificare. 
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