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lBierz, co chcesz
Ruide Nova R6 to od 2015 r., 

czyli wprowadzenia tego mo-
delu na krajowy rynek, jeden 
z najpopularniejszych odbior-
ników w naszej ofercie. Klien-
ci doceniają w nim m.in.: nie-
wielką wagę, kompaktową 
i wytrzymałą magnezowo-
-aluminiową obudowę, wbu-
dowane sensory wychylenia, 
radio UHF, modem GPRS czy 
sprawdzoną płytę odbiorczą 
Trimble’a śledzącą wszystkie 
istniejące i budowane syste-
my nawigacji satelitarnej.

Ale dla niektórych geode-
tów pewne elementy tego wy-
posażenia są zbędne. Weźmy 
choćby radio, które przy po-
wszechnej dostępności syste-

Przegląd oferty firmy Art-Geo w zakresie odbiorników satelitarnych

Jakość w dobrej cenie
Za dobrej klasy sprzęt pomiarowy, który będzie niezawodnie 
służył przez lata, wcale nie trzeba płacić majątku. W firmie 
Art-Geo mamy na to przynajmniej trzy dowody.

mu ASG-EUPOS jest w Pol-
sce używane sporadycznie. 
Albo sensor wychylenia, któ-
ry bywa traktowany jako cie-
kawy, ale jednak gadżet. By 
dać klientom większą swo-
bodę, wzbogaciliśmy naszą 
ofertę o wersję Lite Edition. 
Odbiornik ten jest w stan-
dardzie wyposażony w mo-
dem GPRS, ale na życzenie 
może być pozbawiony radia 
lub/i sensorów wychylenia. 
Krótko mówiąc, klient płaci 
tylko za to, czego naprawdę 
potrzebuje.

Dodajmy, że wraz z pre-
mierą Lite Edition zwiększył 
się wybór oprogramowania 
polowego dla Ruide Nova R6. 
Poza znanymi i lubianymi na 

całym świecie Field Genius 
i SurvCE sprzęt można na-
być również z przeznaczo-
nym specjalnie dla polskich 
geodetów oprogramowaniem 
PowerGPS.

lLekkość  
w odświeżonej wersji 

Spore grono wielbicieli 
zdobył również model Ruide 
S680. Już na pierwszy rzut oka 
widać, że wyróżnia go kom-
paktowa obudowa (o wymia-
rach raptem 11 x 11 x 4 cm), 
a z nią w parze idzie piórkowa 
waga (tylko 540 g, i to razem 
z wbudowaną baterią). Ten 
pełnowartościowy, precy-
zyjny odbiornik GNSS dzię-
ki płycie Trimble’a umożli-

wia pracę w trybie RTK, RTN 
lub statycznym i obsługuje 
wszystkie konstelacje sate-
litów nawigacyjnych (GPS, 
GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS, SBAS).

W zeszłym roku na krajo-
wy rynek weszła jego udo-
skonalona wersja oznaczo-
na jako Ruide Meteor S680P. 
Nowszy model ma nie tylko 
dwa razy więcej wbudowanej 
pamięci (aż 8 GB), ale jest też 
wyposażony w modem wi-fi 
oraz związaną z nim funk-
cję webserver. Dzięki niej 
użytkownik otrzymuje moż-
liwość zarządzania instru-
mentem z poziomu przeglą-
darki internetowej, a  więc 
praktycznie z dowolnego 
urządzenia, choćby smartfo-
nu czy tabletu. Pozwala to na 
sprawdzenie statusu odbior-
nika (m.in. stanu naładowa-
nia baterii, widoczności sate-
litów, ilości wolnej pamięci), 
ustawienie trybów pracy 
czy źródła poprawek oraz 
samodzielne przeprowadze-
nie aktualizacji systemu. Co 
więcej, modem wi-fi pozwa-
la na bezpośredni pobór po-
prawek, bez udziału modemu 
GSM w kontrolerze.

Jeśli kogoś powyższe argu-
menty wciąż nie przekonu-
ją, dodajmy, że model Ruide 
Meteor S680P w konfigura-
cji z oprogramowaniem Po-
wer GPS to prawdopodobnie 
najtańszy na polskim rynku 
odbiornik GNSS-RTK! A mi-
mo niskiej ceny możliwości 
tego instrumentu mogą nie-
jednego geodetę pozytywnie 
zaskoczyć.

lPomiar najwyższej próby
Naszą propozycją dla geo-

detów preferujących antenę 
satelitarną o standardowej 
średnicy jest SunNav G9. 
Marka ta wprawdzie nie jest 
jeszcze w Polsce zbyt popu-
larna, ale w sprzęcie z tym 
logo kryje się 372-kanało-
wa płyta odbiorcza uznanej 
amerykańskiej firmy Hemi-
sphere GNSS. Przeprowadzo-
ne przez nas testy wykaza-
ły, że SunNav G9 świetnie 
sprawdza się w trudnych 
warunkach pomiarowych. 
Na przykład w  zakrzacze-
niach czy pod koronami 
drzew uzyskuje rozwiąza-
nie fixed znacznie szybciej 
niż modele z bodaj najpo-
pularniejszą w Polsce płytą 
Trimble BD970. Hardware 
Hemisphere wypada lepiej 
również pod względem po-
wtarzalności pomiaru.

Możliwości G9 zwiększa 
wbudowany modem GPRS 
marki Siemens oraz ofero-
wane w standardzie nadaw-
czo-odbiorcze radio UHF 
działające w pełnym zakre-
sie częstotliwości, tj. od 410 
do 470 MHz. Dzięki niemu 
G9 może służyć nie tylko ja-
ko odbiornik ruchomy, ale 
również jako stacja bazowa. 
Oczywiście sprawdzi się tak-
że w pomiarach statycznych. 
Do zapisu surowych danych 
przewidziano 4 GB pamięci 
wewnętrznej z możliwością 
rozszerzenia do 32 GB.

Nie sposób pominąć wy-
świetlacza OLED, który 
w czytelny i wygodny spo-
sób informuje użytkownika 

o statusie pracy instrumentu. 
Pozwala np. sprawdzić liczbę 
śledzonych satelitów, PDOP, 
bieżącą pozycję, stan baterii 
czy jakość sygnału

lDla nowoczesnych 
i tradycjonalistów

Czym jednak byłby odbior-
nik bez dobrego kontrolera. 
Nasza oferta w tym zakre-
sie dzieli się na dwie grupy. 
Pierwsza przeznaczona jest 
dla tradycjonalistów, którzy 
wolą sprawdzone i stabil-
ne rozwiązania bazujące na 
systemie Windows. Do wy-
boru mają oni modele Ruide 
S10, Getac PS-336 (dostępny 
w wersjach Lite i Full), Rui-
de Polar X2 lub Ruide X11 
(w wersji Lite i Pro).

Skupmy się tu na dwóch 
modelach. Ruide Polar X2 
to kontroler, który do naszej 
oferty trafił pod koniec ze-
szłego roku. Oprócz nowo-
czesnej i szczelnej obudowy 
(IP67) oferuje także mocny 
procesor 1 GHz oraz 512 MB 
pamięci RAM. Posiada wbu-
dowany wewnętrzny 72-ka-
nałowy odbiornik GNSS 
śledzący sygnały GPS (L1) 
i BeiDou (B1) oraz opcjonal-
nie GLONASS (L1). Dzięki te-
mu może służyć jako sprzęt 
klasy GIS pomocny np. w od-
szukaniu punktu osnowy. 
Wszechstronność X2 zwięk-
szają ponadto wbudowane 
modemy wi-fi oraz Bluetooth. 
Warto również wspomnieć 
o pojemnej baterii pozwala-
jącej na 10 godzin pracy, któ-
rą możemy łatwo doładować 
czy to za pomocą power ban-

ku, czy samochodowej zapal-
niczki.

Podobne parametry oferuje 
nasz drugi rejestrator z syste-
mem Windows, czyli Ruide 
X11 wprowadzony na polski 
rynek w bieżącym roku. To 
propozycja dla tych, którzy 
nad obsługę instrumentu za 
pomocą dotykowego ekranu 
(choć X11 oferuje i to) przed-
kładają fizyczne klawisze. 
Inne zalety tego modelu to 
m.in. czytelny i kontrastowy 
ekran w technologii Blan-
view, modem 3.5G, pojemna 
bateria, szczelna obudowa 
(IP67) oraz bezprzewodo-
wa komunikacja przez wi-fi 
i Bluetooth.

Na popularności szybko 
zyskuje też druga grupa kon-
trolerów, czyli rejestratory 
wyposażone w system ope-
racyjny Android. Podstawo-
wą zaletą tej kategorii sprzętu 
jest ogromna liczba aplikacji 
możliwych do zainstalowa-
nia na urządzeniu. Dzięki 
nim rejestrator może służyć 
nie tylko do zapisu danych, 
ale także jako mobilne biuro 
czy nawet – w oczekiwaniu 
na zlecenie – centrum roz-
rywki. 

Jeśli potencjalny użytkow-
nik odbiornika GNSS z firmy 
Art-Geo nie odnajduje w na-
szej ofercie kontrolera dla sie-
bie lub chciałby zaoszczędzić 
na jego zakupie, mamy dla 
niego dobrą wiadomość. Wraz 
z naszymi instrumentami sa-
telitarnymi można używać 
dowolnego urządzenia z sys-
temem operacyjnym Andro-
id, nawet zwykłego smartfona.

lGalileo na horyzoncie
Wielu klientów pyta, czy 

zakupiony w naszej firmie 
odbiornik jest gotowy na ob-
sługę Galileo. Pytanie jak 
najbardziej zasadne, bo eu-
ropejski system nawigacji 
nie tylko zwiększy liczbę 
dostępnych satelitów GNSS 
(poprawiając jakość pomiaru 
w trudnych warunkach), ale 
także zaoferuje dokładniej-
sze sygnały. Odpowiedź jest 
oczywiście twierdząca. Już 
dziś dysponujemy odpowied-
nim firmwarem (czyli opro-
gramowaniem wewnętrznym 
odbiornika), który pozwa-
la na śledzenie Galileo oraz 
na faktyczne użycie tych sy-
gnałów do uzyskania trybu 
precyzyjnego (rozwiązania 
fixed). Możemy to osiągnąć, 
np. dysponując dwoma od-
biornikami Nova R6, gdy je-
den z nich będzie pełnił rolę 
stacji bazowej, a drugi będzie 
pracował w trybie rover (od-
biornik ruchomy).

Trzeba jednak zaznaczyć, 
że aby dany instrument wy-
korzystywał sygnały Galileo 
w trakcie pracy z siecią sta-
cji referencyjnych (np. ASG-
-EUPOS), konieczne są rów-
nież zmiany w tejże sieci. 
Pragniemy jednak zapew-
nić, że z chwilą udostępnie-
nia poprawek dla Galileo np. 
przez ASG-EUPOS osoby, któ-
re już dziś zdecydują się na 
zakup sprzętu GNSS od Art-
-Geo, będą przygotowane na 
wykorzys tanie tych sygna-
łów.

Artur Jarzyło
Art-Geo 

Ruide Meteor S680P Ruide Nova R6


	Zakładka 2
	Zakładka 3

