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Por dentro do Trimble X7: Uma análise detalhada da calibração automática do Trimble X7

Você já se perguntou como funciona a calibração automática no Trimble X7?
Talvez você tenha ouvido uma explicação técnica detalhada ou uma resposta tão simples como "automaticamente sem alvos
ou interação do usuário". Em suma, é a tecnologia Trimble X-Drive que permite que o Trimble X7 faça a autocalibração
automática, garantindo uma qualidade de dados consistente em todos as digitalizações.
O objetivo deste artigo técnico é explicar a tecnologia por trás da calibração automática do Trimble X7 e os muitos benefícios
que ela traz para a digitalização a laser 3D. Serão abordados os seguintes tópicos.
•

Calibração automática
o

Colimador interno

o

Calibração angular automática

o

Calibração automática de distância

o

Calibração inteligente

•

Impacto no retorno do investimento

•

Resumo das características e dos benefícios

Nós enfrentamos os desafios da digitalização 3D. E solucionamos todos eles. Veja como.
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Calibração automática
Vamos começar com uma analogia simples antes de entrarmos nos termos técnicos. Considere o equipamento de calibração
necessário para produzir e fazer a manutenção de scanners a laser 3D atualmente. Equipamentos diferentes podem pesar
mais de 200 kg (500 libras) e custar mais de € 200.000 (US$ 220.000). Agora, imagine versões em miniatura deste
equipamento incluídas no Trimble X7 para permitir calibrações automáticas em qualquer lugar. Parte do segredo está na
base onde um colimador interno miniaturizado executa calibrações angulares completas e medições de erro de eixo.

Figura 1: O colimador interno miniaturizado está na base

O Trimble X7 calibra automaticamente distâncias e medidas angulares de maneira semelhante a como o equipamento de
calibração é usado para calibrar scanners a laser "padrão", mas em uma escala muito menor. O scanner da MED e a unidade
de deslocamento estão integrados na unidade central de digitalização. A unidade de deslocamento contém um motor de alta
velocidade e um sistema codificador. Há um espelho localizado na unidade central capaz de medir o erro do eixo moente.
Além disso, um acionamento vertical padrão da estação total e um sistema codificador de ângulo estão integrados à alidade,
o que significa que a unidade central completa, incluindo a unidade de deslocamento e a fonte da MED, pode ser girada em
torno do eixo moente da maneira característica das estações totais.
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Colimador interno
Pela primeira vez em um instrumento óptico, a integração de um colimador interno na base do instrumento permite que o
processo de calibração seja totalmente automatizado. Nenhum alvo ou interação do usuário é necessária para medir os
erros do eixo primário.

Figura 2: Colimador interno para o Trimble X7

O feixe de laser emitido pela cabeça do scanner pode ser medido em um raio completo usando a câmera colimadora interna,
enquanto o sistema de acionamento da alidade gira a unidade central para diferentes posições. O processo para medir um
erro de colimação horizontal e vertical de uma linha de visão singular de uma estação total é estendido para incluir medições
de linha de visão infinitas feitas em uma cúpula de 360°. Isso é feito usando a combinação de dois sistemas de acionamento
vertical do X-Drive — aquele colocado na alidade e a unidade de deslocamento para digitalização.
Este procedimento de calibração automática tem várias vantagens. A primeira é que, como a tecnologia para o sistema
codificador da alidade é adotada a partir de estações totais, a precisão já caiu para menos de 3" (segundos de arco) e dá a
confiança de que a cabeça do scanner será devidamente calibrada em cada posição individual do codificador da unidade de
deslocamento para erros de colimação horizontal e vertical. O procedimento também leva em consideração todos os desvios
de alinhamento restantes dentro do scanner, bem como erros do codificador da unidade de deslocamento e impactos na
velocidade de rotação. Por exemplo, no caso de o feixe da MED e os eixos de rotação da unidade de deslocamento não
serem idênticos, o plano de digitalização não será perfeito, mas ligeiramente curvo.
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Figura 3: Curvas de erro típicas de scanners

A Figura 3 mostra um diagrama deste efeito de desalinhamento entre o laser da MED e o eixo de rotação. Os dados que
seguem as distribuições de seno e cosseno são típicos desse efeito. A curva pode ser calibrada com o colimador interno e o
acionamento vertical dentro da alidade. No campo, esta autocalibração pode ser concluída tomando algumas medições
pontuais em diferentes ângulos verticais, reunindo dados suficientes para gerar a propagação característica para ficar dentro
da faixa de exatidão.

Calibração angular automática
A calibração angular é feita com o sistema de deslocamento vertical duplo X-Drive que calibra a exatidão angular do espelho
rotativo usando o sistema servo e o colimador automático. Uma correção é aplicada ao erro de colimação, ou seja, o desvio
do eixo horizontal, ou eixo vertical, ou eixo de visão.
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Distribuição de erros do scanner
O ideal é que todos os eixos estejam perpendiculares entre si, conforme mostrado abaixo, mas na realidade isso não é
possível e é preciso aplicar as correções.

Passo 1: Determine o erro do eixo moente. Quando o eixo moente não estiver perpendicular em relação ao eixo vertical, o
leque da digitalização ficará inclinado.
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Passo 2: Determine o erro no espelho de deslocamento. Quando o ângulo de 45° do espelho de deslocamento não é
exatamente 45°, o leque de varredura torna-se um cone inclinado.

Passo 3: Determine o erro com o alinhamento do eixo do motor da unidade de deslocamento. Quando o eixo do motor da
unidade de deslocamento não está alinhado exatamente com o feixe de laser, o cone inclinado agora terá um seno na parte
superior.
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Modos de colimação
O colimador interno é usado em dois modos diferentes para realizar a calibração automática.

▪

Modo de colimação automática – a câmera do colimador interno mede o espelho da unidade central na
frente e atrás para o erro do eixo moente.

▪

Modo de colimação – a câmera colimadora interna mede capturas da MED sobre o ângulo de
deslocamento vertical para erros de colimação horizontal e vertical.

Medidas e cálculos do colimador interno
Medir os erros de colimação horizontal e vertical do eixo de visão é um processo automático de posicionamento dos
movimentos do telescópio vertical de forma que o eixo de visão a laser aponte diretamente para o nadir. O ponto de laser
será identificado com a câmera colimadora interna na unidade base e será medido com o centro de gravidade. Mantendo a
posição vertical como está, o instrumento fará um círculo completo horizontalmente medindo permanentemente a posição
do ponto no processador da câmera. A figura dada do ponto será exatamente um círculo com um centro representando o
eixo vertical.
São necessárias pelo menos duas medições para ângulo horizontal constante e direções verticais diferentes. Ambos os
pontos estão definindo uma linha. Será calculada a base lançada perpendicularmente ao centro do círculo. O desvio equivale
ao erro de colimação vertical. A distância entre o centro do círculo e o espaço exigido define o ponto cego ou a soma do erro
do eixo moente do instrumento "k" e do erro de colimação horizontal "c". Caso o erro do moente seja conhecido, poderá ser
calculado o erro de colimação horizontal.

Figura 4: Medidas e cálculos do colimador interno
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Calibração automática de distância
A medição eletrônica de distância (MED) é um componente-chave para o desempenho de um scanner a laser 3D. Uma
nuvem de pontos 3D de alta qualidade depende do desempenho da MED de forma consistente e confiável em condições
extremas de trabalho. No X7, a Trimble integrou tecnologia patenteada para garantir um desempenho de medição de alto
grau de exatidão para seus clientes. Um dos desafios a serem enfrentados é garantir uma exatidão de alcance ao longo da
vida útil do instrumento, em todas as temperaturas e para todos os valores de refletividade. Para conseguir isso, a Trimble
integrou em sua MED uma rotina de calibração inovadora que é realizada antes de cada digitalização.
A MED do X7 é baseada no princípio de tempo de voo pulsado. Na figura 5, mostramos uma representação esquemática da
MED.

Figura 5: Esquema da MED

O laser é acionado para enviar um pulso de laser de alta potência. Ao mesmo tempo, um sinal de "Iniciar" é enviado ao
conversor de tempo para digital (TDC) para iniciar a "cronometragem". O pulso de laser viaja até o objeto a ser medido na
velocidade da luz. Uma pequena quantidade do pulso de laser é refletida no objeto e viaja de volta para o telescópio e é
detectada por um fotodetector. O fotodetector mede o nível do sinal e envia um sinal de parada para o TDC, que para o
"cronômetro", e o tempo de voo do pulso de laser é medido. Isso é então convertido em uma medição de distância. O X7
opera em uma ampla faixa de temperatura de -20 °C a 50 °C. Além disso, ele possui uma faixa dinâmica muito grande, o que
significa que pode detectar níveis de sinal óptico muito fracos e muito fortes. Para que o X7 meça com exatidão a distância
absoluta, ele usa uma técnica inovadora de calibração automática.
Na figura 6, mostramos o esquema modificado da MED onde uma cópia do pulso laser emitido é enviada através de uma
linha de calibração.

Figura 6: Esquema da MED com a linha de calibração
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Esta linha de calibração possui uma distância de referência calibrada extremamente estável e possui um Atenuador óptico
variável (VOA) integrado, que nos permite modificar o nível do sinal de pulso. Antes de iniciar cada digitalização, medimos a
distância fornecida pelos pulsos que passam pela linha de calibração para todos os níveis de sinal possíveis. O resultado dessa
calibração é mostrado na figura 7.

Figura 7: Tabela de consulta de correção de distância

Como sabemos a distância de referência física da linha de calibração, sabemos a correção de offset da distância que deve ser
aplicada para uma distância medida com um determinado nível de sinal. Portanto, quando realizamos uma digitalização 3D,
para cada distância medida, usamos o nível do sinal de pulso para aplicar uma correção de distância de acordo com a Tabela
de consulta mostrada na figura 7.
Por causa dessa abordagem inovadora, os usuários do X7 podem confiar que cada digitalização em todas as condições
fornecerá os dados de qualidade esperados.

Calibração inteligente
O recurso de calibração automática é inteligente e monitora a temperatura ambiente, luz ambiente, vibração, temperatura
do instrumento e velocidade vertical para otimizar o processo. Em condições normais, a calibração automática completa
levará aproximadamente 25 segundos e nas piores condições, como luz ambiente extrema ou vibração do solo ou vento, o
processo se adaptará automaticamente e cobrirá até 45 segundos. O sistema compensará efetivamente a variação de
temperatura e, após a estabilização da temperatura, o tempo de calibração diminuirá e pode não precisar ser executado. O
instrumento pode até mesmo se ajustar a um nível normal de choques e vibração após o transporte. As condições internas e
externas são monitoradas continuamente e um monitor executará uma atualização da calibração, se necessário, para
permanecer dentro da faixa de exatidão.
Calibrações angulares e de distância automáticas inteligentes garantem uma qualidade de dados consistente sem o custo de
manutenção, tempo de inatividade e complicações associadas às calibrações anuais.
Observação: Embora o recurso de calibração inteligente possa ajudar a compensar choques e vibrações, os usuários devem
tomar cuidado ao manusear o instrumento. Siga as instruções no guia do usuário para saber sobre cuidados e manutenção e
boas práticas de configuração da estação.
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Impacto no retorno do investimento
Os recursos de calibração automática e projeto mecânico do Trimble X7 reduzem o custo de propriedade e reduzem o tempo
de inatividade para um ROI mais rápido. O serviço de calibração anual para scanners pode variar de US$ 3.500 a US$ 6.000
após o primeiro ano de propriedade. Isso é um custo médio de calibração de US$ 19.000 após cinco anos e não inclui o custo
de envio ou receita perdida devido ao tempo de inatividade. As empresas cobrirão o custo das calibrações anuais com
garantias estendidas, mas o custo médio de uma garantia é de US$ 5.200; então, você pode esperar pagar aproximadamente
US$ 20.800 por quatro anos de cobertura. O Trimble X7 é o único scanner no mercado com uma garantia de dois anos, então
você não precisa pensar em uma garantia até o terceiro ano e a garantia do X7 é menos da metade do custo da média do
setor.
Agora vamos falar sobre a perda de receita devido ao tempo de inatividade. O serviço de calibração normalmente leva de
duas a três semanas e isso não inclui o tempo de envio. Em geral, você pode esperar uma parada do scanner por um mês. A
taxa média diária para um scanner é de US$ 1.500, portanto, dependendo da quantidade de trabalho que você tiver durante
o período de manutenção, pode haver uma perda de até 20 dias úteis ou US$ 30.000. Mesmo se você usar o scanner apenas
por 2 a 3 dias/semana, perderá de US$ 12.000 a US$ 18.000 em receita durante o mês de manutenção.
Se você considerar a economia por não fazer calibrações anuais, menos tempo de inatividade e menor custo de garantia, um
scanner X7 pode economizar dinheiro suficiente em cinco anos para comprar um ou dois scanners a mais, apenas com um
custo de manutenção menor.
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Resumo das características e dos benefícios
Características

Benefícios

Calibração automática

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unidade central protegida*

•

•
•
Dispositivo de
deslocamento vertical XDrive*

•
•
•
•
•

Autonivelamento
automático*

•
•
•
•
•
•

Sistema de câmera
integrado*

Integra unidade de deslocamento de alta velocidade para digitalização, sensores internos
de inclinação, fonte da MED, sistema de câmera e apontador de laser em uma unidade
central protegida
Proteção óptica em todas as condições meteorológicas (IP55)
Operação segura
Integra dispositivo servo de grau de pesquisa com digitalização de alta velocidade
O conceito de um sistema servo vertical permite que toda a unidade central gire em torno
do eixo moente
Possibilita calibração automática e autonivelamento
Confiável; durável; níveis baixos de atrito, vibração, consumo de energia e ruído
Possibilita garantia de 2 anos líder do setor
Compensação de alto grau de exatidão para as orientações vertical e invertida dentro da
faixa de ±10°
Alto grau de exatidão de <3" = 0,3 mm a 20 m
Digitalizações com inclinação de <45° têm nível de exatidão aproximada
O monitoramento de nível em tempo real não permitirá a aquisição de digitalização com
inclinação de >45° e parará as digitalizações quando o nível for interrompido
Verifique a verticalidade e o nivelamento com confiança
Compatível com registro em campo

•

Três câmeras de 10 MP para a aquisição rápida de imagens em 1–2 min
Panoramas completos de qualidade e colorização de digitalização
Câmeras coaxiais calibradas com eixo óptico alinhado ao centro do espelho de
deslocamento para minimizar a paralaxe entre imagens e digitalizações
HDR e correção de balanço de branco para garantir a qualidade da imagem

•
•

Georreferenciamento
Medições de ponto único

•
•
•

Apontador de laser

Garante a exatidão dos dados em todos as digitalizações
Correção angular e de distância
Sistema codificador de alidades adotado de estações totais para precisão
Leva em conta desvios de alinhamento dentro da cabeça do scanner e se ajusta à
vibração e até mesmo a choques
A calibração inteligente monitora as condições ambientais e a temperatura do
instrumento e a velocidade vertical
A calibração inteligente aplica correção apenas quando for necessário
Sem alvos ou interação do usuário necessária
Não há necessidade de calibrações anuais, reduz o custo de propriedade e acelera o ROI
Possibilita garantia de 2 anos líder do setor

* Consulte o artigo técnico – Por dentro da tecnologia Trimble X7 X-Drive para obter mais detalhes sobre esta característica.
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