
  
 

 

 

 : های کلیدیویژگی

  افت یبا امکان در  SureTrack  تکنولوژی  با  همراه  کانال  600  •

 زمان  نیماهواره در کمتر  گنالیس  عیسر

تمام  یبانیپشت  • ، GPSشامل    GNSS  ی هاسامانه   یاز 

GLONASS ،Galileo  ،BeiDou  و QZSS 

مستقل    RTK  پردازش  • منظومه  صورت  تکنولوژ ببه    ی ا 

 منظومه خاص   کیبه    یبدون وابستگ   Athenaمنحصر به فرد  

 تیبا قابل  RTKجهت پردازش    SureFix  یتکنولوژ  یدارا   •

 اعتماد بال 

زمان    αRTK  یتکنولوژ  یدارا  • در  دقت  حفظ  منظور  به 

 RTK  حاتیتصح  افتیاختالل در در

 Low Powerو    Low EMI  ،Low Noise  یطراح •

 با طول عمر بال   یساعت عملکرد مداوم باتر  26 •

 و سمت   یهد   م،یشم  یهااز سامانه   یبانیپشت •

و تمرکز    یبازده  شیبه منظور افزا  یکیتراز الکترون  یدارا   •

 در برداشت نقاط 

،  IMU  یبر تکنولوژ   یسنسور مبتن  لتیت  دینسل جد  یدارا •

  ی هادان یو مقاوم در برابر اثرات م  ونیبراسیبه کال  ازیبدون ن

 ناخواسته    یسیمغناط

 L-Band  حاتیتصح  افتیاشتراک در  یفعالساز   تیقابل •

 Roverو    Baseعملکرد به عنوان    تیقابل •
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 هاتکنولوژی 

 :IMUتیلت سنسور مبتنی بر 

از آخرین تکنولوژی  با بهره   iRoProگیرنده   اثر عدم شاقول  MEMSگیری  امکان جبران   ،

  iRoProکند.  درجه انحراف از قائم را با دقت و قابلیت اعتماد بال فراهم می  60بودن ژالن تا  

ها که از تیلت سنسورهای مگنتومتری  برخالف سایر گیرنده  IMUگیری از تکنولوژی با بهره 

های مغناطیسی  ثیر میدانکنند، نیاز به کالیبراسیون میدانی نداشته و تحت تااستفاده می 

 گیرد.حاصل از اجسام فرومغناطیس قرار نمی

 تراز الکترونیکی:
با استفاده از تراز الکترونیکی بسیار دقیق استفاده شده در گیرنده، نیازی به استفاده از تراز  

بردار تنها بر روی صفحه نمایش کنترلر خواهد بود و این سبب  ژالن نبوده و تمرکز نقشه 

 بازدهی و تمرکز بیشتر در برداشت نقاط خواهد شد.   افزایش

 : Low Powerطراحی 
  26و    10400mAhصنعتی با ظرفیت    Lithium-Ionهای  استفاده از آخرین تکنولوژی باتری 

، دوام و کیفیت باتری  Low Powerوقفه به همراه تکنولوژی شارژ سریع و  ساعت عملکرد بی 

  کند.در طول زمان را تضمین می

 : RaySurveyای و کاربرپسند افزار حرفه نرم 

های  با دارا بودن تمامی قابلیت   RaySurveyسازی میدانی  آوری و پیاده افزار جامع جمع نرم 

نقشه  نیاز  از  مورد  اعم  ... یک    COGO  ،Stakeout  ،Import/Export  ،AutoPointبرداری  و 

بسیار ساده وحرفه   افزار کامالًنرم  و در عین حال  از تمامی    ای  استفاده  امکان  کاربرپسند 

 سازد. های مختلف میسر میرا برای کاربران در تخصص  iRoProهای گیرنده  قابلیت

 GNSSمشخصات  

 SureFixو    aRTK  ،Athena  یتکنولوژ   و دارای  RTK  تی چند فرکانسه با قابل  GNSS  رندهیگ نوع گیرنده:

GNSS : 
GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou,  

QZSS, SBAS, L-Band 

 600 تعداد کانال:

 دریافتی:  سیگنال

GPS:             L1CA,L1P,L2P,L2C,L5 

GLONASS:  G1,G2,G3OC 

BeiDou:        B1,B2,B3,B1C,B2A,B2B,B2ACE 

GALILEO:   E1BC,E5A,E5B,E6BC,E5ALT 

QZSS:            L1CA/ L2C/ L5 

Atlas: AMERICAS: 1545.915 APAC: 1545.855 EMEA: 1545.905 

 همزمان   یابیسه کانال، رد  :  L-Bandو  SBAS کانال ردیابی 

 کیلومتر  18کیلومتر بر ساعت و تا ارتفاع    1850تا   سرعت و ارتفاع عملکرد: 

 142dBmمنفی حساسیت گیرندگی سیگنال:

 هرتز  20و    10به    ء استاندارد، قابل ارتقا هرتز در حالت    1 نرخ مشاهدات: 

 ه ینانوثان  20 زمان:  نییدقت تع

 :یانداززمان راه 
 کند

 سریع 

 خیلی سریع 

 هیثان  60  >

 هیثان  30  >

 هیثان  10  >

 



  

 دقت تعیین موقعیت 

 آر تی کی:
 مسطحاتی 

 ارتفاعی 

8mm + 1ppm 

15mm + 1ppm 

 استاتیک خیلی دقیق: 
 مسطحاتی 

 ارتفاعی 

 3mm + 0.1ppm 

3.5mm + 0.4ppm 

 استاتیک و استاتیک سریع: 
 مسطحاتی 

 ارتفاعی 

  3mm + 0.5ppm 

  5mm + 0.5ppm 

 : Lمطلق با تصحیحات باند 

 H10 سرویس

 H30  سی سرو

 H100 سرویس

4cm 

15cm 

50cm 

 :SBASبه روش   تیموقع  نییدقت تع
 مسطحاتی 

 ارتفاعی 

30 cm 

60 cm 

  بانیدر حالت پشت تیموقع  نییدقت تع

RTK  قطع ارتباط(RTK:) 
 قه یدق 20و تا مدت  قه یدق کی هر  یبه ازا متریسانت  کی +  RTKدقت 

 داده   حافظه داخلی و ذخیره

 گیگا بایت  16گیگابایت قابل ارتقاء تا    8 ظرفیت حافظه داخلی: 

 هرتز  20و    10هرتز استاندارد، قابل ارتقاء به    1 سازی داده:نرخ ذخیره 

 RINEX3.xو    RINEX2.xباینری با قابلیت تبدیل به   سازی داده: فرمت ذخیره 

 کینماتیو ک  کیاستات نحوه ثبت داده:

 یک یو تراز الکترون  لتیسنسور ت

 ی سیو مصون از اختاللت مغناط  ونی براسیبه کال  ازیبدون ن : IMU یتکنولوژ

 درجه  05/0 : لتی ت هیدقت زاو

 درجه  Heading : 1 هیدقت زاو

 درجه   بر  متریلیم  1 : لتیاثر ت حی دقت تصح

 مشخصات سخت افزاری 

 5/172  ×  4/111 متر(: ابعاد )میلی 

 1260 وزن )گرم(:

 65تا مثبت    20منفی   دمای عملکرد )درجه سانتیگراد(: 

 75تا مثبت    40منفی   دمای نگهداری )درجه سانتیگراد(:

 درصد غیر اشباع   95 رطوبت:

 IP67 مقاومت در برابر آب و گرد و غبار: 



  

 

 مشخصات الکترونیکی 

 ولت ولتاژ مستقیم )ورودی دوگانه( با قابلیت محافظت در برابر ولتاژ اضافی  24تا    9 ولتاژ ورودی: 

 وات  4کمتر از   توان مصرفی: 

 باتری داخلی:
  26تا    LEDمیلی آمپر ساعت با نمایشگر  10400ولت و   4/7یون -باتری قابل شارژ لیتیوم

 وقفه ساعت کارکرد بی

 های ارتباطی درگاه

 V2.1, EDR + A2DP بلوتوث:

 USB hostو    RS232  ،USB deviceشامل    نیپ  9لمو   : 1پورت 

 د ی و آپگر  هیشامل پاور، تغذ  نیپ  9لمو     :2پورت 

 SATEL UHF Radio: 403-473 MHz :رادیو )انتخابی(

 رابط کاربری 

 به بال   4.4  با قابلیت نصب بر روی انواع کنترلر و یا گوشی دارای سیستم عامل اندروید  RaySurveyافزار  نرم 


