
Sokkia GNSS vev ık 
térinformatikai és geodéziai 

adatgy őjtéshez.adatgy őjtéshez.



Sokkia 2007-2008: 
minıségi ugrás

•SRX robot mérıállomás
•GSR2700ISX háromfrekvenciás GNSS vevı
•GIR1600 dGPS vevı
•Archer kontroller•Archer kontroller
•NET1 ipari mérırobot
•SETX mérıállomás család
•NET05 ipari mérırobot
•Crescent XF101 dGPS szenzor



Új mőszerek, 
többségük a csúcskategóriában

•SRX robot mérıállomás
•GSR2700ISX háromfrekvenciás GNSS vevı
•GIR1600 dGPS vevı
•Archer kontroller•Archer kontroller
•NET1 ipari mérırobot
•SETX mérıállomás család
•NET05 ipari mérırobot
•XF101 dGPS vevı



Nagy pontosság 
a mobil térképészetben
GIR1600 XF101



- 12 csatornás
- Egyfrekvenciás (kód és fázis is)
- Valósidej ő koordináta szolgáltatás
- EGNOS korrekcióval 1 m pontosság- EGNOS korrekcióval 1 m pontosság
- Utófeldolgozással 2-3 cm pontosság
- Exkluzív e-Dif pontosító technológia 
- COAST technológia

megtartja a pontosságot a korrekciós megtartja a pontosságot a korrekciós 
jel átmeneti blokkolása esetén isjel átmeneti blokkolása esetén is



Pozíció hiba méterben (24 óra)



Pozíció hiba Pécsen, 8 óra id ıtartamú nappali mérés



GPS vevık alkalmazása 
a térinformatikában

• Mezıgazdaság : területmérés, utak felmérése, termésátlag 
meghatározás, munkagép navigáció és vezérlés

• Közmővek : terepi állapotfelmérés, hálózattervezés
• Erdészet: útvonal és területhatár felmérés, kárfelmérés, tőzhatárok
• Település gazdálkodás : vagyontárgy nyilvántartás, közterületi 

létesítmények (pl. szobrok) felméréselétesítmények (pl. szobrok) felmérése
• Környezetvédelem: természeti kárfelmérés, környezetszennyezés 

térképezése, vadállomány felmérése 
• Közútkezelés: útállapot felmérés, mőtárgy nyilvántartás
• Régészeti felmérés
• Stb

GIS = változatos alkalmazási területekGIS = változatos alkalmazási területek



GIR1600

GIS = változatos alkalmazási területek

Univerzális eszköz = elıny

GIR1600

Leemelhetı antenna Kis méret, kis súly



Rugalmas konfiguráció

Gyalogos „viselet” Jármő
tetején

Árbócon



GIR1600: a viselhet ı GPS

A GIR1600 állapotjelzı 
LED-jei az oldaltáskába 
helyezve is jól láthatók



Kábelmentes kapcsolat

PDA-val
GIS adatkezelés, pozíció tárolás, térkép

Fényképezıgéppel
Pozíció rögzítés a digitális fényképenPozíció rögzítés a digitális fényképen



Kompakt felépítés
Információ: 5 állapotjelz ı LED

Kapcsolat: Bluetooth
Soros port

Kezelés: 1 nyomógomb 
(Be/Kikapcsol)

Tápellátás: 1 akkuval 6 óra
Cserélhet ı akku



Adatkezel ı: 
ARCHER, a robosztus PDA

Windows Mobile 5.0 op. rendszer
Gyors processzor: 520 MHz
Nagy tárterület: 512 MB
Akku: 20 óra üzemid ı

Bluetooth kapcsolatBluetooth kapcsolat
Napfényen is jól látható
kijelz ı

Víz- és porálló (IP67)
Fagytőrı (-30 C-tól)

Ejtést őrı (1.5 méterr ıl) Kis méret és súly



GIR1600 & Archer: szoftver-kompatibilis

ESRI ArcPAD Carlson GIS-CE DigiTerra Explorer



XF100 dGPS vevı

•Minden egy kézben
•Könny ő kezelhet ıség
•Strapabíró, ipari kivitel
•Kis áramfelvétel, hosszú üzemid ı•Kis áramfelvétel, hosszú üzemid ı

•Kis méret és súly
•Küls ı antenna csatlakoztatható 



dGPS vevıhöz

RTK vevıhöz

ARCHERARCHER
az univerzális 
adatkezel ı
hardver

dGPS vevıhöz

mérıállomáshoz



dGPS vevıhöz

RTK vevıhöz

SurvCESurvCE
az univerzális 
adatkezel ı
szoftver

dGPS vevıhöz

mérıállomáshoz
(robot & nem robot  is)



dGPS vevıhöz

RTK vevıhöz

SurvCESurvCE
az univerzális 
adatkezel ı
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dGPS vevıhöz

RTK vevıhöz

SurvCESurvCE
az univerzális 
adatkezel ı
szoftver

dGPS vevıhöz

mérıállomáshoz
(robot & nem robot  is)



Aktuális akcióink:Aktuális akcióink:
--GSR2700ISX vevı GSR2700ISX vevı staRTstaRT(K) konfigurációban(K) konfigurációban
--SRX robot mér ıállomás SRX robot mér ıállomás –– „Tavaszi megújulás”„Tavaszi megújulás”
--Sikerdíjas pályázatírásSikerdíjas pályázatírás

Köszönjük figyelmüketKöszönjük figyelmüket

--Sikerdíjas pályázatírásSikerdíjas pályázatírás
--Lízing kedvez ı Lízing kedvez ı THMTHM--melmel


