ویژگی های کلیدی

گیرنــده  RayMaxســری  ،Ultimateبــا بهرهگیــری از آخریــن نســخه پردازنــده
قدرتمنــد Phantom 40کمپانــی  Hemisphereو بــا اســتفاده از پیشــرفتهترین
فناور یهــای روز دنیــا ،دقــت ،صحــت و قابلیــت تکــرار پذیــری برداش ـتهای انجــام
شــده را در محیطهــای چالشــی تــا  30درصــد بهبــود داده اســت .ســری Ultimate
بــا پشــتیبانی از تمامــی منظومههــای  GNSSو تمامــی ســیگنالها و فرکانسهــا،
خصوصــا نســل ســوم  BDS3و فرکانــس ســوم  B3و همچنیــن پشــتیبانی کامــل
از فرکانسهــای  Galilieoامــکان تعییــن موقعیــت دقیــق در بیسالینهــای
بلنــد بیــش از  100کیلومتــر را بــا اتصــال بــه ایســتگاههای مرجــع راهانــدازی
شــده توســط رایمنــد فراهــم میکنــد .ایــن گیرنــده دارای مــودم LTE/4.5G
داخلــی بــا قابلیــت دریافــت و ارســال اســت کــه میتوانــد بــا اتصــال بــه ســامانه
 RayCasterامــکان راه انــدازی ســرور و ســرویس اختصاصــی  RTKمحلــی از
طریــق مــاژول ســیم کارت و پروتــکل  NTRIPرا فراهــم نمــوده و بــا عملکــرد بــه
عنــوان ایســتگاه  CORSامــکان تشــکیل شــبکه  Baseو  Roverاینترنتــی (بــدون
احتیــاج بــه رادیــو) را میســر ســازد .بــه واســطه ایــن قابلیــت میتــوان بــدون نیــاز بــه
دیــد مســتقیم و ســایر محدودیــت هــای ارتبــاط رادیویــی تــا فاصلــه حتــی بیــش از
 100کیلومتــری از ایســتگاه بیــس ،تعییــن موقعیــت  RTKانجــام داد .طراحــی
خالقانــه پشــتیبانی همزمــان از باطــری داخلــی و باطــری اکســترنال در ســری
 ،Ultimateموجــب شــده تــا کاربــر در عیــن حــال کــه لــذت کار بــا یــک دســتگاه
کوچــک و ســبک را تــا  16ســاعت تجربــه میکنــد ،بتوانــد در مواقعــی کــه نیــاز بــه
باتــری پشــتیبان دارد تــا  26ســاعت عملکــرد بیوقفــه بــه کمــک باتــری داخلــی و
اکســترنال را ادامــه دهــد.
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 +800کانال ،تکنولوژی 2022
شیار سیم کارت با مودم داخلی LTE/4.5G
پردازنده قدرتمند  Phantom 40کمپانی Hemisphere
نرخ مشاهدات  ۵هرتز ،قابل ارتقاء به  ۵۰هرتز
دقت ،صحت و تکرار پذیری باال در محیطهای چالشی
دریافت و پردازش سیگنال از تمامی ماهواره ها و
منظومههای موجود
استفاده همزمان از باتری داخلی و باتری قابل تعویض
پردازش  RTKمستقل از منظومه ،بدون وابستگی به
یک منظومه  GNSSخاص
پشــتیبانی از ســرویس جهانــی تصحیحــات ماهــوارهای
 L-Bandدر مناطــق فاقــد پوشــش اینترنــت
پردازش 3کانال مستقل  SBASبا امکان ردیابی
همزمان و سوییچ اتوماتیک بر اساس کیفیت سیگنال
دارای کانال و سیگنالهای رزرو شده برای منظومهها و
ماهوارههای در شرف انتشار  QZSSو IRNSS
درگاه ارتباطی  WiFiبا قابلیت  Access Pointو
Station
اســتاندارد  IP67مقــاوم در مقابــل نفــوذ گــرد
و غبــار و آب
پشتیبانی از رادیو داخلی  UHFمولتی پروتکل
پشتیبانی از حافظه اکسترنال MicroSD
قابلیت تبدیل شدن به ایستگاه CORS
سیستم پشتیبان برداشت aRTK
پشتیبانی از تیلت سنسورIMU
دارای Web-UI

تکنولوژی ها
تیلت سنسور مبتنی بر :IMU
گیرنــده  RayMax Ultimateبــا بهرهگیــری از آخریــن
تکنولــوژی  ،MEMSامــکان جبــران اثــر عــدم شــاقول
بــودن ژالــن تــا  60درجــه انحــراف از حالــت قائــم را ،بــا دقــت
و قابلیــت اعتمــاد بــاال فراهــم میکنــد .ایــن گیرنــده بــا
اســتفاده از تکنولــوژی  ،IMUبرخــاف ســایر گیرندههایــی
کــه از تیلــت سنســورهای مگنتومتــری اســتفاده
میکننــد ،نیــاز بــه کالیبراســیون میدانــی نداشــته و
تحــت تأثیــر میدانهــای مغناطیســی حاصــل از اجســام
فرومغناطیــس ،قــرار نمیگیــرد.

تراز الکترونیکی:
بــا اســتفاده از تــراز الکترونیکــی بســیار دقیــق اســتفاده
شــده در گیرنــده ،نیــازی بــه اســتفاده از تــراز ژالــن نبــوده
و تمرکــز نقشــهبردار تنهــا بــر روی صفحــه نمایــش کنترلــر
خواهــد بــود و ایــن ســبب افزایــش بازدهــی و تمرکــز
بیشــتر در برداشــت نقــاط خواهــد شــد.

طراحی :Low Power
اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی باتر یهــای Lithium-Ion
صنعتــی بــا ظرفیــت  6600mAhو  16ســاعت عملکــرد
بیوقفــه بــا طراحــی  ،Low Powerدوام و کیفیــت باتــری
در طــول زمــان را تضمیــن میکنــد.
قابلیــت اســتفاده ایــن گیرنــده از باتــری قابــل تعویــض
خارجــی بــا ظرفیــت  4500mAhو  10ســاعت عملکــرد
بیوقفــه ،ایــن گیرنــده را بــه یــک گیرنــده ایــدهآل جهــت
انجــام پروژههــای طوالنــی مــدت تبدیــل کردهاســت.

سیمکارت:
وجــود شــیار ســیمکارت و پشــتیبانی ایــن گیرنــده از
شــبکههای  LTE، 4.5Gو ...دریافــت تصحیحــات
اینترنتــی در ســریعترین زمــان ممکــن و کمتریــن قطعــی
ارتبــاط از ســامانههای ارســال تصحیحــات را تضمیــن
خواهدکــرد.

مشخصات GNSS
نوع گیرنده:

گیرنده  GNSSچند فرکانسه با قابلیت  RTKبا تکنولوژی  SureFixوaRTK

:GNSS

GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS, SBAS

تعداد کانال:

+800
GPS:
L1C/A, L1C, L1P, L2C, L2P, L5
GLONASS: G1, G2, G3
BeiDous:
B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC
GALILEO: E1, E5a, E5b, ALTBOC, E6
QZSS:
L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX
SBAS, L-Band

سیگنال دریافتی:

دقت تعیین موقعیت
آر تی کی:
استاتیک خیلی دقیق:
استاتیک و استاتیک سریع:
مطلق با تصحیحات باند :L

8mm + 1ppm

مسطحاتی
ارتفاعی

15mm + 1ppm

مسطحاتی

3mm + 0.1ppm

ارتفاعی

3.5mm + 0.4ppm

مسطحاتی

3mm + 0.5ppm

ارتفاعی

5mm + 0.5ppm

سرویس H10

4cm

سرویس H30

15cm

سرویس Atlas Basic

50cm

دقــت تعییــن موقعیــت در حالــت دقت  + RTKیک سانتیمتر به ازای هر یک دقیقه و تا مدت  20دقیقه
پشــتیبان ( RTKقطــع ارتبــاط :)RTK

حافظه داخلی و ذخیره داده
ظرفیت حافظه داخلی:

 8گیگابایت

ظرفیت حافظه خارجی:

پشتیبانی از حافظه  MicroSDبا ظرفیت  2تا  32گیگابایت و قابلیت Mass Storage

فرمت ذخیرهسازی داده:

باینری با قابلیت تبدیل به  RINEX2.xو RINEX3.x

نحوه ثبت داده:

استاتیک و کینماتیک

سنسور تیلت و تراز الکترونیکی
تکنولوژی :IMU

پشتیبانی از تیلت سنسور ( IMUبصورت انتخابی)
با قابلیت تصحیح تیلت ،تا  60درجه انحراف از قائم
بدون نیاز به کالیبراسیون و مصون از اختالالت مغناطیسی

دقت زاویه تیلت:

 0/05درجه

:WebUI

دقت زاویه :Heading

 1درجه

قابلیــت اتصــال بــه گیرنــده از طریــق  WebUIبــدون نیــاز
بــه هرنــوع کنترلــر و مســتقل از نــوع سیســتم عامــل

دقت تصحیح اثر تیلت:

 5میلیمتر  0/5 +میلیمتر به ازای هر یک درجه

مشخصات مکانیکی

نرمافزار حرفهای و کاربرپسند :RaySurvey

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

ابعاد (میلی متر):

88× 145× 145

نرمافــزار جامــع برداشــت و پیادهســازی میدانــی
 RaySurveyبــا دارا بــودن تمامــی قابلیتهــای مــورد نیــاز
نقشــهبرداری اعــم از ،COGO، Stakeout، AutoPoint
داده،
پشــتیبانی از فرمتهــای متنــوع ورودی و خروجــی
ً
ابزارهــای برداشــت ماننــد  CADو ،...یــک نرمفــزار کامــا
حرفـهای و در عیــن حــال بســیار ســاده و کاربرپســند اســت
کــه امــکان اســتفاده از تمامــی قابلیتهــای گیرنــده
 RayMaxرا بــرای کاربــران در تخصصهــای مختلــف
میســر میســازد.

دمای نگهداری (درجه سانتیگراد) :منفی  40تا مثبت 85

وزن (گرم):

980±10

مقاومت در برابر آب و گرد و غبارIP67 :

رطوبت:

 95درصد غیر اشباع

مقاومت در برابر ضربه و سقوط :مقاوم در برابر ضربه و سقوط از ارتفاع ژالن

مشخصات الکترونیکی
ولتاژ ورودی:

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

توان مصرفی:

کمتر از  3وات

باتری داخلی:

باتــری قابــل شــارژ لیتیوم-یــون  4/7ولــت و  6600میلــی آمپــر ســاعت بــا نمایشــگر LED

باتری خارجی:

تــا  16ســاعت کارکــرد بــی وقفــه
پشــتیبانی از باتــری خارجــی قابــل شــارژ لیتیوم-یــون  4/7ولــت و  4500میلــی آمپــر
ســاعت بــا نمایشــگر  LEDتــا  10ســاعت عملکــرد بــی وقفــه

درگاه های ارتباطی

www.raymand.net
tel:021-47276

بلوتوث:

Bluetooth5

وای فای:

802.11b,g,access point and client mode,WPA/WPA2/WEP64/WEP128

سلوالر:

مودم )LTE/4G/ UMTS/HSDPA (WCDMA/FDD

پورت :1

لمو  7پین شامل شارژر و تغذیه خارجی

پورت :2

لمو  7پین شامل  RS232، USB deviceو USB host

رادیو :UHF

 2وات با قابلیت پشتیبانی از پروتکلهای متنوع در فرکانسهای  403تا  473مگاهرتز

قابلیت پیادهسازی ریموت کنترل ،قابل تبدیل به  CORSو پشتیبانی از FTP Server

