Verkeersveiligheid

MET DE 3D-LASERSCAN-AUTO:

Eén scan als basis voor
verschillende toepassingen

Geen last van wegafsluitingen, gevaarlijke situaties of verkeershinder, wel alle

UITGELICHT

benodigde data om bijvoorbeeld de staat van wegbelijning, spoorvorming en
verkanting in beeld te brengen. Met de in-house ontwikkelde laserscanauto van
Advin wordt de omgeving volledig ingescand. Miljoenen metingen per seconde
zorgen voor een realistisch digitaal beeld in de vorm van een puntenwolk. Met
behulp van geavanceerde algoritmes worden deze meetpunten omgezet naar
bruikbare informatie, onder meer voor snelle en accurate statusrapportages voor
opdrachtgevers.
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De derde fase waarin het nauwkeurig in beeld
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