Spectra Precision SP90m

Odbiornik GNSS do zadań specjalnych

SP90m

Odbiornik GNSS SP90m
Spectra Precision SP90m to zaawansowany modułowy
odbiornik GNSS do szerokiej gamy zastosowań zarówno w czasie rzeczywistym jak i w post-processingu.
Wyposażony jest w szereg zintegrowanych rozwiązań
komunikacyjnych tj. bluetootch, WiFI, radiomodem
UHF, modem GSM oraz dwa kanały MSS L-band do
odbioru korekt z systemu Trimble RTX.
Modułowa konstrukcja odbiornika SP90m pozwala na
maksymalną elastyczność w wykorzystywaniu odbiornika np. jako stacji bazowej, stacji roboczej (CORS),
odbiornika GNSS pracującego w trybie RTK lub RTX,
odbiornika do sterowania maszynami oraz do odbiornika do pomiarów PPK. Wzmocniona aluminiowa
konstrukcja chroni SP90m w szczególnie trudnych
warunkach terenowych.
Zaimplementowana w odbiornik najnowocześniejsza
i opatentowana technologia GNSS-centryczna Z-Blade
wykorzystuje wszystkie dostępne sygnały GNSS,
zapewniając szybką i niezawodną pracę w czasie
rzeczywistym. Oprócz obsługi wszystkich obecnie
dostępnych i przyszłych sygnałów satelitarnych GNSS,
odbiornik GNSS SP90m pozwala na podłączenie
dwóch anten GNSS do precyzyjnego określania kierunku (heading), bez konieczności stosowania dodatkowego odbiornika GNSS.

Unikalne cechy:
- Niezwykle zaawansowany,
modułowy odbiornik GNSS
- Bardzo wytrzymała konstrukcja
- Opatentowana technologia Z-Blade
- 480-kanałowa płyta Trimble ASIC
- Podwójne wejścia anteny GNSS
- Wejście markera zdarzeń
- Wyjście PPS
- Wyświetlacz OLED, klawiatura i interfejs WWW
- Radio wewnętrzne TRx UHF
- Modem komórkowy 3.5G
- Wbudowana komunikacja Bluetooth i WiFi
- Alarmy SMS i e-mail
- Technologia antykradzieżowa
- Backup RTK
- Most RTK
- 2 kanały MSS L-band
- Odbiór korekt z systemu Trimble RTX

Modułowa konstrukcja i odporność
Odbiornik SP90m oferuje różne możliwości montażu dzięki swojej unikalnej modułowej budowie. Posiada wiele możliwości komunikacji, wewnętrzną wymienną
baterię, wbudowaną pamięć, specjalne zestawy montażowe dla każdego z zastosowań i pełną kompatybilność z różnymi rozwiązaniami programowymi,
co sprawia że SP90m jest najlepszym rozwiązaniem modułowym na rynku. Odporna na warunki atmosferyczne jak i na upadek, aluminiowa obudowa gwarantuje,
że korzystanie z SP90m jest bezpieczne we wszystkich warunkach, co jest szczególnie ważne w przypadku używania urządzenia jako systemu do sterowania
maszynami lub jako stację bazową.

Kompletne rozwiązanie dla wielu zastosowań
Stacja bazowa i stacja robocza (CORS)

Technologia Z-Blade
Technologia Z-Blade to wyjątkowe algorytmy przetwarzania sygnałów satelitarnych
umożliwiające pełne wykorzystanie wszystkich 6 systemów GNSS (GPS, GLONASS,
Galileo, BeiDou, QZSS i SBAS). Oznacza
to, że wszystkie odbierane sygnały satelitarne mogą być dowolnie łączone, bez
zależności od któregokolwiek z systemów.
Dzięki temu SP90m zapewnia precyzyjne
pomiary nawet w miejscach w których
zasięg GNSS jest niewystarczający (tereny
przemysłowe, mocno zurbanizowane lub
lasy).

Dzięki wbudowanej funkcji Ethernet i WiFi oraz wbudowanemu serwerowi internetowemu można uzyskać dostęp, kontrolę i monitoring nad SP90m z dowolnego
komputera lub smartfona podłączonego do Internetu. Odbiornik umożliwia natychmiastowe przesyłanie danych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci
Ethernet lub WiFi, dzięki czemu budowa własnego serwera poprawek RTK
przestaje być bardzo kosztowna. Jedyne czego potrzebujesz w terenie to zasięg
GSM. Jest to idealna alternatywa dla sieci RTK (państwowych lub prywatnych).

Komunikacja bezprzewodowa
Oprócz wewnętrznego modemu komórkowego 3.5G, SP90m oferuje wiele
różnych rozwiązań UHF (wewnętrznych i zewnętrznych modułów UHF), zapewniających stabilną i niezawodną łączność bezprzewodową między bazą
a roverem. SP90m posiada wewnętrzny radiomodem nadawczo/odbiorczy
o maksymalnej mocy do 2W. Może być używany jako rover lub baza bez dodatkowych akcesoriów w terenie. Usługi Trimble RTX mogą być wykorzystywane przez
wbudowane w odbiornik 2 kanały MSS L-band lub poprzez sieć Internet.

Integracja SP90m z systemem sterowania maszynami
Odbiornik SP90m jest w pełni przystosowany do integracji z systemami sterowania
maszyn w rolnictwie, budownictwie czy górnictwie. SP90m obsługuje wyjście PPS
i znacznik zdarzeń. Dodatkowo podwójna antena GNSS umożliwia użytkownikom
wykorzystywanie precyzyjnych informacji o kierunku.

SP90m – Specyfikacja Techniczna

Charakterystyka GNSS:
• 480 kanałów GNSS:
- GPS L1 C/A, L1P (Y), L2P (Y), L2C, L5, L1C
- GLONASS L1 C/A, L1P, L2 C/A, L2P, L3, L1/L2 CDMA
- GALILEO E1, E5a, E5b
- BeiDou B1, B2, B31
- QZSS L1 C/A, L1 SAIF, L1C, L2C, L5
- IRNSS L5
- SBAS L1 C/A, L5
• 2 kanały MSS L-band
• 2 złącza anteny zewnętrznej
Główne cechy:
• Opatentowana technologia Z-tracking do śledzenia zaszyfrowanego sygnału GPS P (Y)
• Opatentowany sposób eliminacji wielodrożności (Strobe™
Corellator)
• Opatentowana technologia Z-Blade:
- Pełne wykorzystanie wszystkich 6 systemów GNSS
(GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS i SBAS)
- GNSS-centryczne algorytmy obliczeniowe:
pomiar w trybie np. tylko GLONASS lub tylko BeiDou2,
- Silnik Fast Search – szybka akwizycja i reakwizycja sygnałów
- Szybkie i stabilne rozwiązanie RTK
• Opatentowany sposób wykorzystania satelitów SBAS
w rozwiązaniach RTK
• Wsparcie dla usług korekcji w czasie rzeczywistym Trimble RTX ™
• Wsparcie dla usłgu korekcji w czasie rzeczywistym
Trimble CenterPoint® RTX
• Algorytm Hot-Standby RTK
• Algorytm Flying RTK
• Tryb RTK Base, RTK Rover, post-processing
• Tryb Moving base:
- RTK z obsługą korekt Static & Moving Base
- Tryb multi-dynamiczny (Static & Moving Base oraz tryb Rover
jednocześnie)
- RTK against a moving base for relative positioning
- Adaptacyjny filtr prędkości dla specyficznych zastosowań
• Heading oraz Roll/Pitch:
- Dokładny i szybki pomiar kierunki dzięki algorytmom
multi-GNSS dla 2 częstotliwości
- Pomiar RTK lub Trimble RTX równocześnie z pomiarem
kierunku
- Obliczanie kierunku z opcjonalną samokalibracją długości
wektora do stacji bazowej
- Adaptacyjny filtr prędkości dla specyficznych zastosowań
• Odczyt pozycji z częstotliwością do 50Hz (pomiar kodowy
i fazowy, prędkość oraz kierunek)3
• Obsługiwane formaty danych: CMR, CMR+,
RTCM 2.1, 2.3, 3.0, 3.1 i 3.2 (MSM)4, CMRx5, ATOM6
• Obsługiwane typy stacji bazowych: VRS, FKP, MAC
• Protokół NTRIP
• Formaty wyjściowe: NMEA-0183, ATOM
• Wyjście PPS
• Wejście znacznika zdarzeń
• Sieci w oparciu o UHF
• Plik diagnostyczny ATL
Specyfikacja Modułu GNSS:
• Czas inicjalizacji:
- Zimny start: <60 sekund
- Ciepły start: <45 sekund
- Gorący start: <11 sekund
- Odbiór sygnałów: <2 sekundy
• Dokładność pozycji (HRMS), SBAS: <50 cm7
• Częstotliwość określania pozycji: do 50 Hz
• Opóźnienie: <10 ms8
• Dokładność prędkości: 0.02 m.sek HRMS
• Maksymalne ograniczenia pomiaru9:
- Prędkość: 515 m / sek
- Wysokość: 18 000 m

Dokładność pomiaru:
Dokładność w czasie rzeczywistym (RMS)10, 11
• DGPS
- Pozioma: 25 cm + 1 ppm
- Pionowa: 50 cm + 1 ppm
• RTK
- Pozioma: 8 mm + 1 ppm
- Pionowa: 15 mm + 1 ppm
• RTK Sieciowe12
- Pozioma: 8 mm + 0.5 ppm
- Pionowa: 15 mm + 0.5 ppm
• CenterPoint RTX
- Pozioma: 4 cm
- Czas inicjalizacji: 30 minut lub mniej
• CenterPoint RTX Fast
- Pozioma: 4 cm
- Czas inicjalizacji: 5 minut lub mniej
Kierunek (Heading)15, 16, 17
- Dokładność (RMS): 0.2° na 1 m wektora
- Czas inicjalizacji: < 10 s
- Długość wektora: < 100 m
Flying RTK
Pozioma: 5 cm + 1 ppm dla wektorów do 1000 km
Wydajność w czasie rzeczywistym10, 11
• Czas inicjalizacji RTK:
- 2 s (typowy) dla baz < 20 km
- Wiarygodność do 99,9%
• Zasięg inicjalizacji: ponad 40 km
Dokładność w postprocessingu (RMS)10, 11
• Met. statyczna i szybka statyczna:
- Pozioma: 3 mm + 0,5 ppm
- Pionowa: 5 mm + 0,5 ppm
• Met. statyczna wysokiej precyzji18:
- Pozioma: 3 mm + 0,1 ppm
- Pionowa: 3,5 mm + 0,4 ppm
• Met. Kinematyczna:
- Pozioma: 8 mm + 0,5 ppm
- Pionowa: 20 mm + 1 ppm
Zapis obserwacji
Interwał zapisu 0,02 19 – 999 sekund
Pamięć
• 8 GB pamięci wewnętrznej
• Ponad 4 lata surowych danych z 14 satelitów w interwale
15-sekundowym
• Złącze do podłączenia zewnętrznego dysku USB
Wbudowany Web Serwer
• Serwer WWW zabezpieczony hasłem
• Pełny monitoring i konfiguracja odbiornika
• Funkcja FTP push
• Wbudowany serwer FTP i baza NTRIP20
• Serwer NTRIP oraz przesyłanie strumieniowe w czasie
rzeczywistym poprzez Ethernet
• DHCP lub ręczna konfiguracja (statyczny adres IP)
• Obsługa technologii DynDNS®
Interfejs użytkownika oraz porty I/O
Interfejs użytkownika
- Graficzny wyświetlacz OLED z 6 klawiszami
- interfejs WEB (dostępny za pośrednictwem WiFi) –
konfiguracja, praca, status, przesyłanie danych
Porty I/O:
- 1 x USB OTG
- Bluetooth v4.0 + EDR/LE, Bluetooth v2.1 + EDR
- WiFi (802.11 b / g / n)
- 3.5G GSM (850/900/1800/1900 MHz) / UMTS
(800/850/900/1900/2100 MHz)
- 1 x Ethernet, RJ45 (Full Duplex, 10 Base-TX / 100 Base-TX)

- 1 x Lemo, RS232 (radiomodem zewnętrzny oraz zasilanie)
- 1 x DB9, RS232 (wyjście PPS oraz CAN bus)
- 1 x DB9, RS422/232 (wejście znacznika zdarzeń)
- 2 x TNC, wejście anteny GNSS
- 1 x TNC, złącze anteny UHF
- 1 x SMA, złącze anteny GSM
- 1 x SMA, złącze anteny Bluetooth/WiFi
- Wyjście PPS
- Wejście znacznika zdarzeń
- Izolacja galwaniczna (oprócz USB)
- Gotowy na CAN bus (kompatybilny z NMEA200)
Charakterystyka fizyczna oraz zasilanie
• Wymiary : 16,5 x 20,6 x 6,5 cm
• Waga : 1 660 g bez radia UHF / 1700 g z radiem UHF
• Czas pracy na baterii:
- 4 h (RTK Base, GNSS On, UHF Tx On),
średnie zużycie energii 12.8 W
- 6 h (RTK Rover, GNSS On, UHF Rx On),
średnie zużycie energii 5.9 W
• Bateria: Li-Ion, 27.8 Wh (7.4 V x 3.7 Ah)
• Zasilanie zewnętrzne: 9-36 V DC (EN2282, ISO7637-2)
• Wbudowane ograniczenie napięcia zewnętrznego
• Charakterystyka środowiskowa
• Temperatura pracy21: od -40 do +65°C22
• Temperatura przechowywania23: od -40 do +95°C
• Wilgotność: względna 100%
• Odporność na pył i wodę: IP67
• Odporność na upadek z wysokości 1 m na beton
• Odporność na wstrząsy: MIL STD 810F (fig. 516.5-10) (01/2000)
• Odporność na wibracje: MIL-STD 810F (fig. 514.5C-17)

Odbiornik jest przygotowany do wsparcia sygnału BeiDou B3 jak tylko będzie on aktywny.
2
Wszystkie dostępne sygnały GNSS są przetwarzane równomiernie i używane bez
preferowania konkretnej konstelacji w celu uzyskania optymalnej wydajności w trudnych
warunkach.
3
Odczyt pozycji z częstotliwością 50Hz jest dostępny jako (20 Hz jest w standardzie).
Przy 50 Hz można wygenerować ograniczony zestaw wiadomości jednocześnie
na pojedynczym porcie.
4
RTCM-3.2 Multiple Signal Messaging (MSM) gwarantuje zgodność danymi z każdego
systemu GNSS.
5
Format zastrzeżony Trimble.
6
ATOM: Otwarty format Ashtech.
7
VRMS dla trybu Autonomous / SBAS są zazwyczaj dwa razy wyższe niż HRMS.
8
Dokładność Heading jest zwykle dwukrotnie większa niż wysokość.
9
Zgodnie z wymaganiami Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych w celu spełnienia
warunków eksportu.
10
Dokładność pomiaru i czas inicjalizacji odbiornika może zależeć od warunków
atmosferycznych, wielotorowości sygnału oraz rozmieszczenia satelitów.
11
Parametry dokładności pomiaru zakładane przy minimum pięciu satelitach i zastosowaniu
procedur pomiarowych opisanych w instrukcji odbiornika. Wielodrożność sygnału, wysoki
współczynnik PDOP oraz trudne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na obniżenie
dokładności pomiaru.
12
Wartości PPM dla sieciowego odbiornika RTK odnoszą się do najbliższej
fizycznej stacji bazowej.
13
Wymaga minimum L1 / L2 GPS + GLONASS.
14
Dokładność pomiaru i czas inicjalizacji odbiornika może zależeć od warunków
atmosferycznych, wielotorowości sygnału, rozmieszczenia satelitów oraz dostępu do serwisu
L-Band. Usługi korekcji Trimble RTX są dostępne tylko na lądzie.
15
Dokładność pomiaru i czas inicjalizacji odbiornika może zależeć od warunków
atmosferycznych, wielotorowości sygnału, rozmieszczenia satelitów oraz dostępności
i jakości poprawek różnicowych.
16
Wymagane L1 / L2.
17
Dokładność pochylenia jest zazwyczaj dwa razy wyższe niż wysokość.
18
W zależności od długości wektoru, precyzyjne efemerydy pokładowe satelitów oraz
pomiary 24h mogą być wymagane do uzyskania precyzyjnych wyników pomiarów
statycznych.
19
Interwał zapisu 0,05 jest dostępny przy częstotliwości 20 HZ. Domyślnie zmienia się na
0.02, jeśli jest zainstalowana opcja 50 Hz.
20
Wbudowany Caster NTRIP jest dostępny jako opcja.
21
Temperatura pracy jest następująca:
- tryb ładowania z wewnętrznym akumulatorem w temperaturze max. + 45 °C.
- tryb rozładowania z akumulatorem wewnętrznym w temperaturze + 60 °C (+ 140 °F)
- bez baterii wewnętrznej (zasilanie zewnętrzne) w + 65 °C zgodnie z warunkami instalacji.
W bardzo wysokich temperaturach radiomodem UHF nie powinien być używany w trybie
nadawczym. W przypadku gdy radiomodem UHF nadaje z pełną mocą 2W temperatura pracy
jest ograniczona do +55°C.
22
W tej temperaturze może być konieczne zabezpieczenie ręki przed kontaktem z dolną
częścią obudowy (zgodnie z EN60945).
23
Bez baterii. Akumulator można przechowywać w temperaturze + 70 °C.
1

UWAGA: Parametry dokładności pomiaru zakładane przy minimum pięciu satelitach
i zastosowaniu procedur pomiarowych opisanych w instrukcji odbiornika. Wielodrożność
sygnału, wysoki współczynnik PDOP oraz trudne warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ
na obniżenie dokładności pomiaru.
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