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CHARAKTERYSTYKA GNSS 
 480 kanałów GNSS 

- GPS L1C/A, L1P(Y), L1C, L2P(Y), L2C, L5 
- GLONASS L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3, L1/L2 CDMA (1) 
- BeiDou B1, B2, B3 (1) 
- Galileo E1, E5a, E5b, E6 
- QZSS L1C/A, L1s, L1C, L2C, L5 
- IRNSS L5 
- SBAS L1C/A, L5 

 Dwa kanały MSS L-Band 
 Dwa porty wejściowe dla anten GNSS (2) 

CECHY 
 Z-tracking – opatentowana metoda śledzenia zaszyfrowanego kodu 

GPS P(Y) 
 Opatentowany Strobe™ Correlator redukujący wielodrożność 

sygnałów GNSS 
 Opatentowana technologia Z-Blade 

- Najwyższa jakość surowych danych (dostępność 
i wiarygodność) do zastosowań referencyjnych 

- Pełne wykorzystanie sygnałów ze wszystkich 7 systemów GNSS 
(GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS i SBAS) 

- Ulepszony GNSS-centryczny algorytm: w pełni niezależne 
śledzenie sygnałów GNSS i optymalne przetwarzanie danych, 
włącznie z rozwiązaniami tylko-GPS, tylko-GLONASS, tylko-
Galileo lub tylko-BeiDou (od autonomicznego do pełnego RTK) (3) 

- Szybkie i stabilne rozwiązanie RTK 
- Silnik Fast Search dla szybkiej akwizycji i reakwizycji sygnałów 

GNSS 
 Wykorzystanie orbit i obserwacji kodowo-fazowych SBAS 

w rozwiązaniach RTK 
 Pozycja w lokalnych układach współrzędnych dzięki danym 

transformacyjnym RTCM-3 
 Obsługa serwisów czasu rzeczywistego Trimble RTX™ 
 Obsługa postprocessingu Trimble CenterPoint® RTX 
 Sieci UHF 
 Algorytmy Hot Standby RTK 
 Algorytmy Flying RTK 
 Baza lub odbiornik ruchomy RTK, postprocessing 
 Baza ruchoma 

- RTK z obsługą poprawek ze stałej i ruchomej bazy 
- Tryb multidynamiczny (jednoczesna obsługa funkcji bazy 

stałej/ruchomej oraz odbiornika ruchomego) 
- RTK z bazą ruchomą – pozycjonowanie względne 

 Azymut oraz przechylenie i pochylenie (Roll/Pitch) 
- Dokładny azymut w oparciu o dwuczęstotliwościowe, 

multikonstelacyjne algorytmy GNSS 
- Równoczesne przetwarzanie pomiarów RTK/RTX 

oraz wyznaczanie azymutu 
- Opcjonalna autokalibracja długości linii bazowej 

 Adaptacyjny filtr prędkości dla zastosowań dynamicznych 
 Zapis danych z częstotliwością do 50 Hz (kod, faza, pozycja, 

prędkość i azymut) (4) 
 Obsługiwane formaty danych: RTCM 3.2 (5), RTCM 3.1/3.0/2.3/2.1, 

CMR/CMR+ (6), ATOM (7) 
 Obsługiwane rodzaje sieci RTK: VRS, FKP, MAC 
 Protokół NTRIP 
 Wyjście wiadomości NMEA-0183, ATOM 
 Wyjście PPS 
 Wejście markera zdarzeń 
 Szybki zapis plików Ashtech Trouble Log (ATL) 

WYDAJNOŚĆ SENSORA GNSS 

 Czas do pierwszego rozwiązania fixed  (TTFF): 
- Zimny start: < 60 s 
- Ciepły start: < 45 s 
- Gorący start: < 11 s 
- Reakwizycja sygnału: < 2 s 

 Dokładność pozycji (HRMS), SBAS: < 50 cm (8) 
 Częstotliwość odświeżania: do 50 Hz (4) 
 Opóźnienie: < 10 ms (9) 
 Dokładność wyznaczania prędkości: 0.02 m/s HRMS 
 Maksymalne limity pracy (10): 

- Prędkość: 515 m/s 
- Wysokość n.p.m.: 18 000 m 

DOKŁADNOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM (RMS) (11)(12) 

DGPS 
 Poziomo: 25 cm + 1 ppm 
 Pionowo: 50 cm + 1 ppm 

RTK 
 Poziomo: 8 mm + 1 ppm 
 Pionowo: 15 mm + 1 ppm 

RTN (sieciowe RTK) (13) 

 Poziomo: 8 mm + 0.5 ppm 
 Pionowo: 15 mm + 0.5 ppm 

 

Trimble RTX™ (satelitarnie i przez IP) (14)(15) 
 CenterPoint® RTX 

- Poziomo (RMS): < 20 mm 
- Inicjalizacja: < 15 min. (typowo) 
- Zasięg pracy (kontynentalny): cały świat 

 CenterPoint RTX Fast 
- Poziomo (RMS): <20 mm 
- Inicjalizacja: < 1 min (typowo) 
- Zasięg pracy (kontynentalny): wybrane rejony (w tym Polska) 

Azymut (16)(17)(18) 
 Dokładność (RMS): 

- 0.09° dla linii bazowej o długości 2 m 
- 0.02° dla linii bazowej o długości 10 m 

 Czas inicjalizacji: < 10 s (typowo) 
 Długość linii bazowej: < 100 m 

Flying RTK 
 Poziomo: 5 cm + 1 ppm (w stanie stabilnym) dla linii bazowych 

do 1000 km 

WYDAJNOŚĆ W CZASIE RZECZYWISTYM (11)(12) 
 Inicjalizacja Instant-RTK® 

- Typowo 2 s dla linii bazowych < 20 km 
- Wiarygodność do 99.9% 

 Zasięg inicjalizacji RTK: > 40 km 

DOKŁADNOŚĆ W POSTPROCESSINGU (RMS) (11)(12) 

Pomiar statyczny i szybki statyczny 
 Poziomo: 3 mm + 0.5 ppm 
 Pionowo: 5 mm + 0.5 ppm 

Pomiar statyczny wysokiej precyzji (19) 

 Poziomo: 3 mm + 0.1 ppm 
 Pionowo: 3.5 mm + 0.4 ppm 

Postprocessing kinematyczny 

 Poziomo: 8 mm + 0.5 ppm 
 Pionowo: 20 mm + 1.0 ppm 

ZAPIS DANYCH 
 Interwał zapisu: 0.02 (20) – 999 sekund 

PAMIĘĆ 
 8GB pamięci wewnętrznej 
 Ponad 4 lata zapisu surowych danych z 14 satelitów w interwale 

15-sekundowym 
 Możliwość rozszerzenia pamięci poprzez pendrive lub dysk zewn. 

WBUDOWANY SERWER SIECI WEB 
 Serwer zabezpieczony hasłem 
 Pełny monitoring i konfiguracja odbiornika 
 Funkcja „FTP push” 
 Wbudowany serwer FTP i NTRIP caster (21) 
 Serwer NTRIP i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym 

poprzez złącze Ethernet 
 Konfiguracja manualna lub DHCP (statyczny adres IP) 
 Obsługa technologii DynDNS® 

INTERFEJS ORAZ PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA 
Interfejs użytkownika 
 Graficzny ekran OLED, 6 przycisków, dioda LED 
 Interfejs WEB UI (dostęp przez Wi-Fi) ułatwiający konfigurację 

oraz monitorowanie pracy i statusu odbiornika 

Porty wejścia/wyjścia 
 1x USB OTG 
 Bluetooth v4.0 + EDR/LE, Bluetooth v2.1 + EDR 
 WiFi (802.11 b/g/n) 
 Modem 4G LTE z obsługą: 

- czterech częstotliwości 2G (850/900/1800/1900 Mhz) 
GSM/GPRS/EDGE 

- siedmiu częstotliwości 3G (1, 2, 4, 5, 8, 9, 19) UMTS/HSDPA 
Cat 8/HSUPA Cat 6 

- dwunastu częstotliwości 4G (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 18, 19, 20, 28) 
 1x Ethernet, RJ45 (Full-Duplex, auto-negotiate 10 Base-TX / 

100 Base-TX) 
 1x Lemo, RS232 (radio i zasilanie zewnętrzne) 
 1x DB9, RS232 (wyjście PPS oraz magistrala CAN) 
 1x DB9, RS422/232 (wejście markera zdarzeń) 
 2x TNC, wejście anten GNSS 
 1x TNC, złącze radia UHF 
 1x SMA, złącze anteny GSM 
 1x SMA, złącze anteny Bluetooth/Wi-Fi 
 Wyjście PPS 
 Wejście markera zdarzeń 
 Izolacja galwaniczna (oprócz portu USB) 
 Zgodność z magistralą CAN (kompatybilność z NMEA2000) 
 
 
 
 
 

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA 
 Wymiary: 16.5 x 20.6 x 6.5 cm 
 Waga: 1.66 kg (bez radia UHF) / 1.70 kg (z radiem UHF) 
 Czas pracy baterii: 

- 4h (baza RTK, włączony odbiór GNSS, włączone nadawanie UHF), 
średnie zużycie energii 12.8 W 

- 6h (odb. ruchomy RTK, wł. odbiór GNSS, włączony odbiór UHF), 
średnie zużycie energii 5.9 W 

 Bateria Li-Ion, 27.8 Wh (7.4 V x 3.7 Ah); działa jako zasilanie 
awaryjne w razie braku zasilania zewnętrznego 

 Zasilanie zewnętrzne 9-36 V DC (EN2282, ISO7637-2) 
 Funkcja ograniczenia zasilania zewnętrznego DC 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA 
 Temperatura pracy (22): -40° do +65°C (23) 
 Temperatura przechowywania (24): -40° do +95°C 
 Wilgotność: wilgotne ciepło 100%, +40°C, IEC 60945:2002 
 Odporność na pył i wodę: IP67, IEC 60529 
 Odporność na upadki na beton z 1 metra 
 Odporność na wstrząsy: MIL-STD-810F (rys. 516.5-10)(01/2000), 

Sawtooth (40g / 11 ms) 
 Odporność na wibracje: MIL-STD-810F (rys. 514.5C-17)(01/2000) 

(1) Produkt został zaprojektowany do pełnej obsługi sygnałów GLONASS L1/L2 
CDMA oraz BeiDou B3, jak tylko oficjalna dokumentacja ICD stanie się 
dostępna. 

(2) Śledzenie dwóch częstotliwości tylko z drugiego wejścia anteny GNSS. 

(3) Wszystkie sygnały GNSS są równo przetwarzane i łączone bez zależności 
od którejkolwiek konstelacji w celu osiągnięcia optymalnej wydajności 
w trudnych warunkach terenowych. 

(4) Częstotliwość 50 Hz jest dodatkową opcją firmware (standard to 20 Hz). 
Przy ustawieniu 50 Hz ograniczona ilość wiadomości może być generowana 
poprzez pojedynczy port. 

(5) Format RTCM 3.2 (MSM) gwarantuje kompatybilność z rozwiązaniami 
innych producentów dla wszystkich rodzajów danych GNSS. 

(6) Format natywny firmy Trimble. 

(7) ATOM: otwarty format firmy Ashtech. 

(8) Błąd pionowy VRMS przy pozycjonowaniu autonomicznym/SBAS jest 
zazwyczaj dwa razy większy niż HRMS. 

(9) Opóźnienie wyznaczenia azymutu jest zazwyczaj dwukrotnie większe. 

(10) Zgodnie z wymogami Departamentu Handlu USA – w celu spełnienia 
licencyjnych ograniczeń eksportowych. 

(11) Na dokładność oraz parametr TTFF mogą mieć wpływ warunki 
atmosferyczne, wielodrożność sygnału oraz rozmieszczenie satelitów. 

(12) Zakładane parametry wydajności można osiągnąć przy założeniu 
widoczności co najmniej pięciu satelitów oraz stosowaniu procedur 
pomiarowych zgodnych z instrukcją obsługi sprzętu. Tereny z dużym błędem 
wielodrożności sygnału, wysoki PDOP oraz okresy trudnych warunków 
atmosferycznych mogą pogorszyć wydajność pracy. 

(13) Wartości PPM dla pomiarów RTN odnoszą się do najbliższej fizycznej 
stacji bazowej. 

(14) Wymagana konfiguracja: co najmniej L1/L2 GPS + GLONASS. 

(15) Na dokładność oraz parametr TTFF mogą mieć wpływ warunki 
atmosferyczne, wielodrożność sygnału, rozmieszczenie satelitów oraz 
dostępność serwisu L-Band. Poprawki Trimble RTX są dostępne wyłącznie 
na lądzie. 

(16) Na dokładność oraz parametr TTFF mogą mieć wpływ warunki 
atmosferyczne, wielodrożność sygnału, rozmieszczenie satelitów oraz 
dostępność i jakość poprawek. 

(17) Wymagane dane L1/L2. 

(18) Wartości dokładności pochyleń (z ang. Pitch) są dwa razy wyższe. 

(19) Długie linie bazowe, długie sesje obserwacyjne (do 24h), precyzyjne 
efemerydy satelitów wykorzystane. 

(20) Interwał zapisu wynosi 0.05 s dla częstotliwości 20 Hz i domyślnie 
zmienia się na 0.02 s po zainstalowaniu opcji dodatkowej 50 Hz. 

(21) Wbudowany NTRIP Caster jest dostępny jako opcja dodatkowa. 

(22) Dane szczegółowe: 

- ładowanie z baterią wewnętrzną w temp. maks. +45°C, 

- rozładowywanie z baterią wewnętrzną w temp. +60°C, 

- bez baterii wewnętrznej (zasilanie zewnętrzne) w temp. +65°C pod 
warunkiem instalacji. 

W bardzo wysokich temperaturach radio UHF nie powinno być używane 
w trybie nadawczym. Z radiem UHF w trybie nadawania 2W (RF), temperatura 
pracy jest ograniczona do +55°C. 

(23) W tej temperaturze może być wymagana ochrona rąk w celu 
bezpiecznego złapania za dolną część aluminiowej obudowy (EN60945) 

(24) Bez baterii. Baterie mogą być przechowywane w temperaturze do +70°C. 

UWAGA: Wszystkie podane parametry wydajności dotyczą założenia 
widoczności co najmniej pięciu satelitów oraz stosowania procedur 
pomiarowych zgodnych z instrukcją obsługi sprzętu. Tereny z dużym błędem 
wielodrożności sygnału, wysoki PDOP oraz okresy trudnych warunków 
atmosferycznych mogą pogorszyć wydajność pracy. 



ODBIORNIK GNSS 

SP90m 

Spectra Geospatial® SP90m to nowoczesny odbiornik GNSS 

przeznaczony do zadań specjalnych. Modułowa konstrukcja 

urządzenia umożliwia jego szerokie zastosowanie – SP90m 

sprawdzi się nie tylko jako zamontowana na stałe stacja 

referencyjna (CORS), czy też polowa stacja bazowa, ale także jako 

odbiornik ruchomy przeznaczony do pracy w sieciach RTK/RTN, 

system sterowania maszynami, czy nawet urządzenie 

do nawigacji morskiej. Dzięki wytrzymałej obudowie, szerokim 

opcjom komunikacyjnym i światowej klasy GNSS-centrycznej 

technologii Z-Blade, możesz być pewien, że SP90m sprosta 

wszystkim wyzwaniom, które zostaną przed nim postawione. 

Poznaj SP90m, poznaj odbiornik GNSS do zadań specjalnych!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
UNIKALNA, GNSS-CENTRYCZNA TECHNOLOGIA 
Opatentowana technologia Z-Blade – pracująca w oparciu 

o   podwójną, 480-kanałową płytę 6G ASIC – maksymalizuje 

wykorzystanie wszystkich 7 systemów GNSS: GPS, GLONASS, 

BeiDou, Galileo, QZSS, IRNSS oraz SBAS (w połączeniu 

z    korektami MSS, transmitowanymi w paśmie L-Band). 

W  odróżnieniu od GPS-centrycznych silników obliczeniowych, 

wymagających zawsze pewnej minimalnej liczby satelitów GPS 

do wyznaczania pozycji, Z-Blade optymalnie łączy wszystkie 

sygnały GNSS – bez zależności od któregokolwiek z nich. 

Pozwala to na pracę w trybach tylko-GPS, tylko-GLONASS, 

czy tylko-Galileo, ale też np. GLONASS+BeiDou, GPS+Galileo, itd. 

Dzięki takiemu podejściu odbiornik SP85 w trudnych warunkach 

terenowych (w pobliżu budynków i drzew) oferuje absolutnie 

nieporównywalną wydajność pracy, umożliwiając osiąganie 

centymetrowej dokładności pomiaru tam, gdzie dla innych 

odbiorników GNSS jest to po prostu niemożliwe. 

ELASTYCZNOŚĆ W TRWAŁEJ OBUDOWIE 
Obudowa odbiornika SP90m została zaprojektowana tak, aby 

zapewnić maksymalną wielozadaniowość. Jest zbudowana 

z odpornego na upadki stopu aluminium, co jest szczególnie 

istotne w przypadku wykorzystania odbiornika jako elementu 

systemu sterowania maszyn, polowej stacji bazowej, 

czy w innych zastosowaniach, wymagających pracy w trudnych 

warunkach terenowych. Obudowa ta skrywa w sobie szeroki 

zakres opcji komunikacyjnych, wymienną baterię wewnętrzną, 

czy wbudowaną pamięć, a dzięki szerokiej ofercie akcesoriów 

dodatkowych i kompatybilnego oprogramowania, sprzęt ten 

można jeszcze lepiej przystosować do specyfiki konkretnego 

zadania. Wszystko to sprawia, że odbiornik SP90m jest 

idealnym rozwiązaniem pomiarowym do wielu zastosowań. 

 
POLOWA LUB PERMANENTNA STACJA BAZOWA (CORS) 
Dzięki wbudowanemu złączu Ethernet oraz modułowi Wi-Fi 

i zintegrowanemu Web Serwerowi, możesz monitorować pracę 

odbiornika SP90m i zmieniać jej parametry z dowolnego 

komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. 

Zbuduj w ten sposób swoją własną permanentną stację 

referencyjną, nadającą poprawki RTK przez Internet, 24 godziny 

na dobę, eliminując tym samym ograniczenia związane 

z zastosowaniem radia UHF. Możesz też w razie potrzeby zabrać 

SP90m w teren i dzięki wbudowanemu modemowi radiowemu, 

wykorzystać go w miejscach , w których brakuje zasięgu GSM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI STEROWANIA MASZYN 
Gotowy do integracji odbiornik SP90m to świetne rozwiązanie 

GNSS dla wszystkich, którzy potrzebują precyzyjnej informacji 

o pozycji dla systemów sterowania maszyn w rolnictwie, 

budownictwie, czy kopalniach odkrywkowych. SP90m posiada 

wyjście PPS oraz wejście markera zdarzeń. Dodatkowo dzięki 

dwóm złączom antenowym, istnieje możliwość dokładnego 

wyznaczania azymutu – bez konieczności zakupu drugiego 

odbiornika. Dzięki dwóm osobnym silnikom RTK, SP90m jest 

w stanie przyjąć i przetworzyć w czasie rzeczywistym 

informacje pochodzące z dwóch anten GNSS. 

 

 

GŁÓWNE CECHY 

� Opatentowana technologia Z-Blade 

� 480-kanałowa, podwójna płyta 6G ASIC 

� Modułowa, wzmocniona konstrukcja 

� Podwójne złącze antenowe (możliwość 

wyznaczania azymutu) 

� Wyjście PPS 

� Wbudowany ekran OLED, klawiatura i Web Serwer 

� Wewnętrzne radio UHF TRx (opcja) 

� Wbudowany modem 3.5G 

� Komunikacja Bluetooth i Wi-Fi 

� Obsługa wiadomości e-mail i SMS 

� Technologia antykradzieżowa 

� „Backup” RTK i mostek RTK 

� L-band do odbioru poprawek Trimble RTX 

NOWOCZESNE KONTROLERY I FUNKCJONALNE OPROGRAMOWANIE 
W razie potrzeby funkcjonalność odbiornika SP90m można dodatkowo rozszerzyć poprzez zakup jednego 

z nowoczesnych kontrolerów marki Spectra Geospatial: od   kompaktowego MM60, poprzez wszechstronnego 

Rangera 5, aż po najbardziej zaawansowane komputery polowe z Windows 10, takie jak Ranger 7, czy ST100. 

Dedykowane oprogramowanie pomiarowe Origin zostało stworzone, aby ułatwić i przyspieszyć codzienną 

pracę. Co bardzo ważne – z jego użyciem można w prosty sposób zintegrować pomiary GNSS z tachimetrami 

robotycznymi Spectry. Z kolei po powrocie do  biura pozyskane dane pomiarowe można opracować z pomocą 

zaawansowanej aplikacji Spectra Survey Office. Wszystko to sprawia, że zakup odbiornika SP90m jest pewną 

i kompletną inwestycją w przyszłość. 


