
Sistemul GNSS Trimble R10  
 



Trimble R10 

 Cel mai performant și productiv sistem GNSS 

• Trimble HD-GNSS 

• Trimble SurePoint™ 

• Trimble xFill™ 

• Trimble 360 

• Design ergonomic 

 

“Împreună cu programele Trimble Access și 

Trimble Business Center rezultă cea mai 

performantă soluție GNSS de pe piață” 

 



Portofoliu GNSS 

Trimble R10 

Cel mai performant sisem GNSS 

Trimble R8 

Model de vârf în soluțiile GNSS  

Trimble R6 

Scalabil și Flexibil 

Trimble R4 

De incredere în orice tip de măsurare 



Prezentare Trimble R10 

Slot SIM Card  

Baterie 

Adaptor 
atasare/detasare 
rapidă 

Antena Radio  

Tastatura 

Antena GNSS 

Porturi 



Prezentare Trimble R10 

Lemo (USB) 

Lemo (RS-232) 

Antena 
Radio 

Cuplare rapidă 



Trimble HD-GNSS 
Reprezintă ultima generație în tehnologia poziționării GNSS care 
depășește în performanțe vechea metodă inițializat / neinițializat 
(fix/float) 

• Monitorizarea permanentă a preciziei 

și a toleranței în timpul măsurării 

• Începerea măsurării într-un timp mult 

mai scurt decât cele oferite de 

soluțiile existente în acest moment 

• Timp de staționare redus 

• Măsurare cu maximum de eficiență 

în cele mai solicitante și dificile  

condiții de lucru 

 



Măsurări bazate pe precizii ridicate 

• Algoritm de inițializare avansat comparativ cu vechea 

tehnică fix/float 

• Estimare mult mai exactă a preciziei/erorii spre deosebire 

tehnologiile GNSS mai vechi 

• Reduce timpul de convergență dintre soluțiile fixed și float 

• Reduce timpul de staționare 

• Imbunătățește precizia de poziționare și nivelul de încredere 

a acesteia în special în zonele obstrucționate (clădiri, arbori, 

etc...) 

 
(Trimble R8/R7/R6/R5/R4) 

(Trimble R10) 



Linia de stare din Trimble Access 

Estimarea preciziei pe orizontală 

Estimarea preciziei pe 
verticală 

Sunt preciziile estimate în 
domeniul de toleranță definit de 
utilizator? (implicit H: 15 mm / V: 
20 mm) 



Trimble SurePoint™ 
Un senzor de înclinare integrat permite realizarea de măsurări 
rapide, crește acuratețea și oferă un mai mare control asupra 
calității datelor stocate 

 Acest senzor permite ca toate 

înregistrările unui punct să aibă loc 

în aceeași poziție 

 Previne erorile cauzate de 

poziționarea înclinată a jalonului 

 Obținerea rapidă a coordonatelor cu 

măsurare / stocare automată 

 Un nou nivel de trasabilitate în datele 

pe care le măsurați 

 



eBubble 
• Nivela electronică poate fi folosită în 

locul nivelei tradiționale aflate pe jalon 

• Apăsați CTRL + L pentru afișarea sau 

ascunderea eBubble de pe orice ecran 

• eBubble este aliniată către partea 

anterioară (panoul cu LED-uri) a 

receptorului Trimble R10 

• Calibrarea 

• Este realizată în Trimble Access (în cadrul 

meniului ce cuprinde setările receptorului) 

• În acest scop Trimble R10 se montează pe 

un trepied cu ambaza calibrată recent 



Control asupra înclinării jalonului 

• Măsurările eronate din cauza 

înclinării jalonului sunt eliminate 

• Apare un mesaj de avertizare 

dacă jalonul este înclinat în 

timpul măsurării mai mult decât 

toleranțele definite anterior de 

utilizator 

• Aceasta opțiune poate fi 

activată sau dezactivată de 

utilzator 

 



Măsurări/Stocări automate 

• Sute de puncte se pot stoca doar cu o singură apăsare 

a butonului Start 

• Măsurările încep când înclinarea jalonului se află într-o 

toleranță pre-definită de utilizator (implicit: 0.020m) 

• Auto-stocarea se face după două epoci – după care se 

trece la punctul următor… 

0.010m 0.020m 0.030m 



Un nou nivel de trasabilitate 
• Topografii doresc să obțină date brute pentru un mai bun 

control asupra informațiilor stocate. 

• Valorile senzorului de înclinare sunt stocate pentru fiecare 

punct  și pot fi vizualizate ulterior în soft-ul Trimble Business 

Center sau în programul de culegere date. 



Trimble xFill™   Powered by Trimble RTX™ Technology 

Continuați să măsurați fără întrerupere când pierdeți 
temporar conexiunea cu o stație de bază sau într-o 
rețea VRS 

 Aveți posibilitatea 

efectuării mai multor 

măsurări continue 

 Economie de timp - 

mai puține întreruperi 

din cauza lipsei de 

semnal 

 



Tehonologie deținută si operată  

de Trimble 

• Trimble xFill™ este o nouă tehnologie Trimble RTX™ 

dezvoltată de producător care folosește o retea mondială 

de stații de referința Trimble 

 



Sateliții Geo-staționari 

• Când se pierde conexiunea cu baza sau cu rețeaua VRS, 

Trimble xFill™ folosește informațiile de poziționare 

transmise către Trimble R10 de la sateliții geo-staționari. 

 



Specificații 

 Precizii caracteristice Trimble xFill™  

– Orizontal: RTK* + 10mm / min 

– Vertical: RTK* + 20mm / min 

 ATENȚIE: Stația fixă trebuie să fie localizată cu o 

precizie de 1m în sistemul de coordonate WGS-84. 

Folosind comanda “here” pentru determinarea 

coordonatelor stației fixe este necesară vizualizarea 

unui satelit SBAS pentru corectarea poziției 



Trimble 360 
O noua tehnologie de urmărire a sateliților imbunătățită, 
capabilă să recepționeze simultan semnalele de la toate 
constelațiile satelitare existente si planificate precum si toate 
sistemele de sateliți geostaționari 

 Lider in industria GNSS cu un numar de  

440 canale 

 Vizualizarea si recepționarea mai multor 

sateliți oferă posibilitatea de măsurare în 

mai multe locații 

 Trimble R10 este cu siguranță o investiție 

pe termn lung 



Construit pentru topografi 
Un nou nivel avansat de precizie - cel mai mic si 
ușor receptor din clasa lui 

 Echipat cu caracteristici noi 

 Cu 40% mai mic și 30% mai ușor  

 Rezistent la intemperii conform IP67 / 

MIL-STD-810F 

 Distribuția greutății este îmbunătățită 

 Manipulare cu un efort redus 

 



Echipat cu peste 30 de 

caracteristici noi 
 Comunicații 

– Modem radio UHF (2W ) 

– UMTS cu antena interna 

– Serial & USB 

– Bluetooth & Wi-Fi 

 Web UI - accesibil de la distanță 

prin smart phone sau PC 

 Acces internet pentru dispozitive 

externe 

 Memorie internă 4 GB 

 Baterie cu autonomie ridicată 

 

 

 



Wi-Fi 

 Web UI accesibiI cu smart phone 

 Dacă Trimble R10 este conenctat la internet (prin SIM-ul 

intern), echipamentul poate fi folosit ca punct de acces 

la internet pentru dispozitive externe 

 

 



Conexiune prin Wi-Fi 

 Deconectați aparatul de la orice 

rețea Wi-Fi. 

 Căutați dispozitivul Trimble R10 

  Numele rețelei este “Trimble GNSS xxxx” 

(unde xxxx sunt ultimele 4 cifre din numarul 

serial al receptorului) 

 În browser-ul Dvs. accesati: 

http://192.168.142.1 

 Conectați-vă folosind următoarele 

acreditări: 

 Username: admin 

 Password: password 



Radio intern UHF  
 Radioul intern are puterea de emisie de 2W  

 O raza de actiune de aproximativ de două ori mai mare 

decât cea a receptorului Trimble R8 GNSS. 

 Mărește zona de lucru cu aproximativ ~ 400% 

 

 

3,2 Km diametru 

6,4 km diametru 

8 km2 
32,15 km2 

Creștere cu 400%  
a zonei de lucru 



Serviciul OmniSTAR™ 

 Asigură corecții diferențiale în 

timp real fără a fi necesară o 

legătură prin radio sau 

GSM/GPRS cu o bază 

 Serviciul este inclus in orice 

receptor Trimble R10 

 Necesită achiziționarea unei 

licențe de operare 

 

 



Descărcarea datelor în teren 

 Descărcarea automată a 

datelor prin port USB 

 

 



Măsurarea înălțimii antenei 

Measurements 

 



Toate componentele într-o singură cutie 



Configuratii 

Part Number Description 

R10-00D-00 Trimble R10, Non-Functional Display Unit 

R10-001-00 Trimble R10, No Internal UHF Radio 

R10-001-00-01 Trimble R10, Model 00, Asia 

R10-001-00-02 Trimble R10, No Internal UHF Radio, Japan 

R10-001-00-03 Trimble R10, No Internal UHF Radio, Latin America 

R10-001-60 Trimble R10, Internal 410-470 MHz Radio 

R10-001-60-01 Trimble R10, Model 60, Asia 

R10-001-60-02 Trimble R10, Internal 410-470 MHz Radio, Japan 

R10-001-60-03 Trimble R10, Internal 410-470 MHz Radio, Latin America 



Kit-uri Trimble R10 

• Kit-ul pentru Bază 

   (89861-00) 

 

 

 

• Kit-ul pentru masurari PP 

   (89862-00) 

 

(include cablul de date 
pentru conectarea la 
radio) 



Kit-uri Trimble R10 

• Kit-ul de încărcare 

acumulatori 

   (89863-00) 

 



Accesorii Trimble R10 



Accesorii 

Prismă Pasivă 
(89847-00) 

Baterie Trimble R10 
(89840-00) 

Adaptor bază 
(89846-00) 

Adaptor cuplare rapidă 
(89845-00) 



Întrebări? 


