
De Trimble V10 Imaging Rover
Meten in een panoramafoto met de Trimble V10



Programma

• Algemeen
• Veldsoftware
• Office software
• Foto verwerking
• Nauwkeurigheid
• Afstudeerproject van Marijn Hermans 
• Toepassingen



Product Visie

De Trimble V10 Imaging Rover 
is een geïntegreerd camera 
systeem dat zeer nauwkeurig 
360 graden panorama foto’s 
maakt voor het digitaal 
visualiseren, documenteren en 
meten van de directe omgeving

Trimble V10 – Posities uit foto’s



Coördinaten uit foto’s



Systeem overzicht
§ Sensor voor plaatsbepaling
§ Camera systeem
§ Batterijstaaf
§ Tablet
§ Veld software
§ Kantoor software



• Geintegreerde oplossing met 
de Trimble R10 HD GNSS 
ontvanger en de S-serie
Robotic Total Stations

• Panorama foto’s kunnen ook
gemaakt worden vanaf eerder
gemeten punten.

Plaatsbepalings sensor



• 7 naar voren gerichte
camera’s voor het 
meten van vertikale
objecten

• 5 naar beneden-
gerichte camera’s 
voor het meten van 
horizontale objecten

Camera Systeem



Camera Systeem
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Trimble Access

1. Video beeld
2. Maak panorama foto’s

en sla deze gelijktijdig
op met de meting

3. Bekijk elke foto
afzonderlijk

4. Bekijk de panorama

Veld Software



Trimble Business  
Center

1. Netwerk vereffening op 
basis van paspunten in 
de foto’s

2. Meet foto punten
3. Foto view gecombineerd

met gemeten data
4. Export panorama’s 

(jpeg, html, kmz)
5. Export data (CAD, GIS)

Office Software



Paspunten



Vereffening en controle



Resultaten



• 1 Centimeter op @ 10 meters van 
het object bij een goede geometrie
(2cm @ 20m, 3cm @ 30m)

• Nauwkeurigheid is afhankelijk van
– Afstand tot het te meten object
– Afstand tussen 2 foto stations
– Geometrie over-all

Hoe nauwkeurig is het?
Hoe nauwkeurig zijn de coordinaten die ik uit de foto haal?



Tijdsbesparing buiten ó binnen



Toepassingen
• Landmeten ?
• Archeologie
• Spoormetingen
• Ongevallen registratie
• Niet toegankelijk objecten



• Zeer gebruikersvriendelijk
• Werkt met bestaande Trimble apparatuur
• Meet meer data in minder tijd
• Verzamel data met 1 druk op de knop
• Verzamel alles en meet later
• Documenteer het volledige project
• Project overzicht uit foto’s

Efficient en zeer eenvoudig.



• Trimble V10 ® Imaging Rover 
Camera Kit

– Camera unit
– USB kabel
– Lens schoonmaak middel
– Lens schoonmaak doekjes
– R10 Antenna
– Batterij voor stok
– Batterijhouder met lader

• Power Rod Kit
– Tweebeen statief
– Beschermtas

Product samenstelling



Trimble Vision Portfolio

Aerial Data Collection Terrestrial Data Collection

Portable
“Trimble VISION at the 

Rod”

Stationary 



Trimble V10 Imaging Rover


