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Quer saber por que o Trimble X7 é tão diferente de outros scanners? 
Sem conjunto de espelho visível, a unidade central se parece mais com uma estação total do que com um scanner. Na 
verdade, o X7 tem as características de ambos com o primeiro sistema de acionamento vertical duplo. O sistema integra um 
dispositivo servo de alto grau de exatidão a partir de uma estação total e um espelho de digitalização protegido de alta 
velocidade para habilitar recursos como calibração automática e muito mais.  

O autonivelamento automático realmente significa um nivelamento físico sem a 
intervenção do usuário? 
Alguns scanners podem medir o nivelamento em todas as orientações sem exigir uma etapa de nivelamento físico manual, 
mas não são precisos. Outros podem fornecer um alto grau de exatidão, mas envolvem o uso de uma plataforma niveladora. 
A tecnologia de autonivelamento Trimble X7 oferece automação completa para configuração rápida e alto grau de exatidão 
para a obtenção de dados confiáveis.  

O objetivo deste artigo técnico é explicar a tecnologia por trás do Trimble X-Drive e os muitos benefícios que ele traz para a 
digitalização a laser 3D. Serão abordados os seguintes tópicos. 

 

• Unidade central Trimble X7 

o Sistema de deslocamento vertical X-Drive 

o Autonivelamento automático 

o Sistema de câmera integrado 

• Resumo das características e dos benefícios 

 

Nós enfrentamos os desafios da digitalização 3D. E solucionamos todos eles. Veja como. 
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Unidade central Trimble X7 
O projeto mecânico da unidade central impulsiona as inovações técnicas do Trimble® X7.  A unidade central protegida integra 
um dispositivo servo de alto grau de exatidão com digitalização de alta velocidade, sensores de inclinação internos para 
autonivelamento, um sistema de câmera coaxial calibrado para aquisição rápida de imagens e um apontador de laser para 
facilitar o georreferenciamento e medições de ponto único. 

 

Figura 1: Unidade central protegida Trimble X7 

Sistema de deslocamento vertical duplo X-Drive 
O X-Drive é o primeiro sistema de acionamento de deslocamento vertical duplo do mundo, projetado pela integração de um 
dispositivo servo de alto grau de exatidão com um espelho de digitalização de alta velocidade.  O conceito de usar o famoso 
sistema servo vertical de uma estação total em cima de uma unidade de deslocamento de alta velocidade para digitalização 
abre novos recursos como calibração automática, medições de inclinação e apontador de laser. Um sistema de acionamento 
vertical de estação total e codificador de ângulo ainda está integrado dentro da alidade, de forma que a unidade central 
completa, incluindo a unidade de deslocamento e a fonte da MED, pode ser girada em torno do eixo moente de uma 
maneira tradicional como as estações totais. 

 

 

Figura 2: Sistema de deslocamento vertical duplo 
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O dispositivo de deslocamento é inspirado na tecnologia de motor de disco rígido desenvolvida especificamente para a 
Trimble por especialistas do setor em discos rígidos de alta qualidade. O dispositivo confiável tem níveis baixos de atrito, 
vibração e consumo de energia, e é tão silencioso que você não ouvirá o scanner funcionando. A durabilidade do dispositivo 
reduz o custo de manutenção e é uma das razões pelas quais o Trimble X7 tem uma garantia padrão de dois anos. 

Outro recurso mecânico é a janela do scanner de 360° feita de plástico de policarbonato que protege o espelho de 
deslocamento rotativo do scanner. Esta janela especial é otimizada para o comprimento de onda da MED e auxilia no alcance 
e na exatidão devido à proteção solar. A transparência da janela é semelhante à do vidro, mas é resistente a impactos e 
temperatura e é perfeita para aplicações ópticas exigentes. O design embutido ajuda o Trimble X7 a atingir uma classificação 
IP55 confiável para proteção contra entrada de pó e jato de água e operação segura com proteção do espelho de 
deslocamento rotativo de alta velocidade. 

 

 

Figura 3: Janela protetora para o espelho de deslocamento rotativo 

Autonivelamento automático 
O Trimble X7 executa o autonivelamento automático antes de cada digitalização para automatizar os fluxos de trabalho de 
campo. O nivelamento preciso é essencial para o registro rápido da digitalização em campo e a verificação de qualidade para 
reduzir erros e economizar tempo com o mínimo de interação do usuário. 

Normalmente, os scanners a laser 3D têm dificuldades para nivelar dentro da faixa de alcance para um levantamento com 
alto grau de exatidão ou são incapazes de atingir efetivamente esse alto grau de exatidão. Os scanners podem ter sensores 
precisos, mas um alcance limitado de medição, exigindo que os usuários nivelem fisicamente o instrumento para alcançar 
alto grau de exatidão. Este processo leva tempo em campo e um certo nível de especialização. Outros scanners podem ter 
sensores de amplo alcance com pouca exatidão para que você possa digitalizar de qualquer orientação, mas não conseguem 
alcançar alto grau de exatidão. 
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O X7 simplifica o nivelamento com o processo de autonivelamento automático mostrado nas etapas abaixo. 

  

Passo 1: Posição aleatória da unidade central 

 

Passo 2: A unidade central gira até que o sensor de 
inclinação esteja nivelado 

 

  

Passo 3: O instrumento gira 180° em torno do eixo Hz Passo 4: A unidade central gira até que o sensor de 
inclinação esteja nivelado para a leitura da segunda face 

O sistema obtém compensação de inclinação de alto grau de exatidão se o instrumento for configurado dentro de um 
alcance de trabalho de até 10° de qualquer lado de seu eixo vertical para digitalizações verticais e invertidas. As digitalizações 
são niveladas com alto grau de exatidão de < 3" (segundos de arco), que é equivalente a 0,3 mm a 20 m. A configuração 
dentro de 10° é fácil de conseguir, mas uma opção para habilitar as luzes-guia está disponível para que os usuários saibam se 
o tripé precisa ser ajustado. Este processo é rápido no campo e não requer experiência. 
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Os dados de nível de exatidão fornecem provas contra a veracidade do levantamento. O autonivelamento garantirá a 
exatidão confiável sem alvos ou controle extra em levantamentos topográficos, aplicações de nivelamento do solo ou ao 
monitorar a verticalidade de colunas ou paredes durante a construção. Por exemplo, a verticalidade de um prédio de 10 m 
apresentará um erro de apenas 0,14 mm e o nivelamento do solo de um solo de 20 m apresentará um erro de apenas 
0,3 mm. Sem o nivelamento de alto grau de exatidão, alguns scanners podem apresentar erro de > 8 mm a 10 m e erro de > 
17 mm a 20 m. 
 

 

Figura 4: Alto grau de exatidão 

O autonivelamento deve ser habilitado para registro em campo. Se o Trimble X7 for inclinado mais de 10° e até 45°, a 
digitalização adquirida estará nivelada aproximadamente, mas não terá a exatidão de 3" garantida. A digitalização será 
sinalizada como "Não nivelado"; no entanto, o software Perspective pode registrar automaticamente a digitalização se 
houver sobreposição suficiente com a digitalização que você está registrando. Se o instrumento estiver inclinado em > 45° de 
qualquer lado de seu eixo vertical, o software Perspective exibirá uma mensagem de erro e impedirá a aquisição da 
digitalização. Quando o scanner está de cabeça para baixo e a inclinação está dentro de uma faixa de 10° do eixo vertical, a 
digitalização será nivelada com alto grau de exatidão e invertida automaticamente para a orientação correta. O 
autonivelamento inteligente também possui monitoramento de nível em tempo real para interromper as digitalizações se a 
inclinação for interrompida durante a aquisição da digitalização. 

                                   

Figura 5: Orientações do scanner para autonivelamento 
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Figura 6: Digitalizações invertidas niveladas com alto grau de exatidão.  
Foto de Karsten Braun; Dipl. Ing. | Vertriebsingenieur; Beim Erlenwäldchen 8 | D-71522 Backnang 

Sistema de câmera integrado 
O Trimble X7 integra um sistema de câmera coaxial inteligente com 3 câmeras de 10 mpx. A 
resolução de cada imagem é de 3840 x 2746 pixels, cada uma com um campo de visão específico 
para otimizar a cobertura e a produtividade. A coaxialidade das câmeras é dada pelo projeto 
mecânico e pelo alinhamento de seu eixo óptico para cruzar o centro de nosso sistema de 
cardan para minimizar a paralaxe entre imagens e digitalizações. 

O tempo de aquisição da imagem depende do número de imagens selecionadas. Você tem a 
opção de capturar 15 ou 30 imagens. Em condições normais de iluminação, leva um minuto para 
capturar 15 imagens e dois minutos para capturar 30 imagens com exposição automática. A 
captura de 15 imagens tira fotos de seis posições (girando horizontalmente em incrementos de 
60°). A captura de 30 imagens tira fotos de 12 posições (girando horizontalmente em 
incrementos de 30°). Trinta imagens aprimoram a colorização da digitalização e a qualidade da 
imagem panorâmica, especialmente em ambientes complexos onde as oclusões são mais 
prevalentes. Mais imagens melhoram a coloração e a cobertura, mas a captura da imagem e o 
tempo de processamento aumentam. Quinze imagens são suficientes em ambientes simples 
onde há menos oclusões e é possível obter uma cobertura de boa qualidade. 

Há também um modo de imagem HDR (High Dynamic Range) que adquire duas imagens 
adicionais em exposições diferentes de cada posição e mescla os resultados para atingir um 
alcance mais alto de luminância para mais cores e detalhes em áreas claras e escuras. O HDR leva três minutos para capturar 
15 imagens e seis minutos para capturar 30 imagens. 

 



Por dentro do Trimble X7: Uma análise detalhada da tecnologia Trimble X-Drive 8 

 

8  
 

 

Figura 7: Posições para a captura de 15 e 30 imagens 

 
As configurações para correção de balanço de branco estão disponíveis para remover projeções de cores irreais, de modo 
que os objetos que parecem brancos ao vivo sejam processados em branco na imagem. O balanço de branco adequado da 
câmera deve levar em consideração a temperatura da cor de uma fonte de luz, que se refere ao calor ou frio relativo da luz 
branca. A correção automática de balanço de branco é aplicada no software e as predefinições internas e externas são 
aplicadas diretamente pelo scanner. Aqui está um guia geral de quando usar cada configuração. 

Auto – recomendado quando as condições de iluminação são inconsistentes  

Sunny – ao ar livre com luz solar intensa  

Cloudy – ao ar livre em dias nublados  

Fluorescent Cool White – ambiente interno quando há luz fluorescente forte  

Incandescent – ambiente interno quando há luz incandescente mais natural 
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A colorização das digitalizações e a criação de panoramas de alta qualidade são feitas quando os projetos são exportados do 
Perspective. Digitalizações simples da lista de estações também podem ser processadas em campo. A criação do panorama 
usará a distância real da nuvem de pontos para minimizar incompatibilidades e a combinação suavizará as descontinuidades 
entre as imagens e evitará a duplicação de objetos. Veja abaixo exemplos de panoramas e digitalizações colorizadas. 

 

  

Figura 8: Panorama 

 

  

Figura 9: Digitalizações colorizadas 
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Resumo das características e dos benefícios 
Características Benefícios 
Unidade central protegida • 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 

Dispositivo de 
deslocamento vertical X-
Drive 

• 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 

Autonivelamento 
automático 

• 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 

Sistema de câmera 
integrado 

• 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 

Apontador de laser • Georreferenciamento 
• Medições de ponto único 

Calibração automática* • 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 calibração automática do Trimble X7 para obter mais detalhes sobre esta 
característica. 
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