
Leica รุ่น MS60 (Robotic)
กล้องส ำรวจแบบประมวลผลระบบอตัโนมตัิ (Total Station)

คุณสมบตัทิำงเทคนคิ
1. ระบบกลอ้งเลง็ทีห่มำย (Telescope System)

1.1 ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของเลนส์ปำกกล้อง (Objective aperture) ขนำด 40 มิลลิเมตร 
มีก ำลังขยำย 30 เท่ำ

1.2 สำมำรถให้ภำพกวำ้ง (Field of view) ได้ 2.7 เมตร ที่ระยะ 100 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ
1.3 มีเลเซอร์ก ำหนดจดุ (Visible red laser) เพื่อใช้ในกำรก ำหนดจดุรงัวดั
1.4 มีระบบกำรส่องหำเป้ำแบบอัตโนมตัขิณะเป้ำอยู่กับที่ (Target Aiming) ด้วยปริซึมกลม 

(Circular prism) ในระยะ 1500 เมตร และปริซึม 360 องศำในระยะ 1000 เมตร
1.5 มีระบบกำรส่องหำเป้ำแบบอัตโนมตัขิณะเป้ำเคลื่อนที ่(Target locking) ด้วยปริซึมกลม 

(Circular prism) ในระยะ 1000 เมตร และปริซึม 360 องศำในระยะ 1000 เมตร
1.6 สำมำรถส่ำยหำเป้ำได้เองในระยะ 300 เมตร (PowerSearch) ด้วยปริซึม 360 องศำ

2. ระบบกำรวดัมมุ (Angular measurement)
2.1 สำมำรถอ่ำนค่ำมมุได้นอ้ยสุด (Minimum reading) 0.1 ฟิลิปดำ
2.2 ค่ำควำมละเอียดถกูตอ้งในกำรวัดมมุม ี1” 
2.3 มีระบบกำรปรบัแกค้วำมคลำดเคลื่อนองศำรำบและองศำดิ่ง (Compensator) แบบ  

Quadruple axis compensation โดยมีช่วงกำรท ำงำน ±4 ลิปดำ
2.4 ควำมไวของหลอดระดบัอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฟิลิปดำ และระดบัฟองกลม 6 ลิปดำต่อ 2 มิลลิเมตร

3. ระบบกำรรงัวดัระยะ (Distance measurement)
3.1 ในสภำวะอำกำศดี มีทัศนวิสัยในกำรมองเห็นประมำณ 20 กิโลเมตร สำมำรถวัดระยะได้ 

7500 เมตร ด้วยปริซึมมำตรฐำน(Standard prism) 1 ดวง 
3.2 ระยะใกล้สุดที่สำมำรถรงัวดัได ้(Shortest measuring distance) 1.5 เมตร
3.3 สำมำรถรังวดัระยะทำงโดยไมใ่ชเ้ป้ำได้ไกลสูงสุด 2000 เมตร 
3.4 มีควำมละเอยีดถกูตอ้ง (Accuracy) ของกำรวดัระยะ 1 mm + 1.5 ppm โดยกำรรังวดัด้วย

ปริซึม
3.5 มีควำมละเอยีดถกูตอ้ง (Accuracy) ของกำรวดัระยะ 2 mm + 2 ppm โดยกำรรงัวดัแบบ

ไร้เป้ำ (Non-prism) ที่ระยะไมเ่กนิ 500 เมตร และมีควำมละเอยีดถกูต้อง (Accuracy) ของ
กำรวัดระยะ 4 mm + 2 ppm โดยกำรรังวดัแบบไร้เป้ำ (Non-prism) ที่ระยะเกิน 500 เมตร

3.6 สำมำรถอ่ำนค่ำระยะทำงได้นอ้ยสุด (Minimum reading) 0.1 มิลลิเมตร
3.7 สำมำรถปรับแกค้่ำคงที่ของปริซึมได ้(Prism constant)

4. ระบบกำรสแกน 3 มิติ
4.1 สำมำรถรังวัดแบบสแกนไดม้ำกสุดถึง 30,000 จุดต่อวินำที โดยเก็บจุดเป็น

แบบสี (True colour) ส ำหรับกำรขึ้นรปู point cloud สำมมิติ
4.2 สำมำรถสแกนไดแ้บบทั้ง Full dome scan และ Brand scan

5. ระบบกำรท ำงำนทัว่ไป (GENERAL)
5.1 มีหน้ำจอสีแสดงผลระบบสัมผัสขนำด 5 นิ้ว 800×480 พิเซล ชนิด WVGA และมีปุ่มกดแบบ 

Alphanumeric
5.2 แบตเตอรี ่1 ก้อน สำมำรถท ำงำนไดม้ำกถึง 9 ชั่วโมง
5.3 มีควำมจ ำภำยในตวัเครื่อง 2 GB และสำมำรถจดัเกบ็ข้อมูลที่ SD card ได้
5.4 ใช้ระบบปฏิบัตกำรแบบ Windows ec7
5.5 มีระบบเชื่อมตอ่แบบ RS232, USB, Bluetooth และ WLAN
5.6 มีระบบเลเซอรส์่องหัวหมุด (Laser plummet)
5.7 สำมำรถใช้งำนไดใ้นช่วงอณุหภูมติั้งแต ่–20°C ถึง +50°C
5.8 มำตรฐำนกำรกันน้ ำและกันฝุ่นระดบั IP55
5.9 สำมำรถถ่ำยรปูได้ละเอยีด 5 MP 

5.10 สำมำรถท ำงำนรว่มกับเครือ่งควบคุมกล้องส ำรวจประมวลผลอัตโนมตัริะยะไกล โดยไม่ต้อง
ดัดแปลงอุปกรณ์ใด  ๆด้วยกำรเชือ่มตอ่ด้วยวทิยุ*

5.11 มีระบบระวดัควำมสูงกล้องอตัโนมตั ิ(AutoHeight) โดยสำมำรถรงัวดัในชว่ง 0.7 ถึง 2.7 เมตร 
หมำยเหตุ ( * ) เป็นคุณสมบัติเสริม (option) ของกล้องส ำรวจประมวลผลอัตโนมัติ

6. เครื่องควบคุมกลอ้งส ำรวจประมวลผลอตัโนมตัริะยะไกล (Leica CS20)
6.1 มีหน้ำจอสีแสดงผลระบบสัมผัสขนำด 5 นิ้ว 800×480 พิเซล ชนิด WVGA และมีปุ่มกด

แบบ QWERTY
6.2 ใช้ระบบปฏิบัตกำรแบบ Windows ec7 และตัวเครื่องประมวลผลด้วย Processor 1 GHz
6.3 มีกล้องดิจิตอลในตัวเครื่องส ำหรับถ่ำยภำพควำมละเอียดไม่น้อยกว่ำ 5 ล้ำนพิกเซล พร้อม 

Flash
6.4 มีหน่วยควำมจ ำภำยในขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 GB
6.5 มีระบบเชื่อมต่อแบบ RS232, USB device, Bluetooth และ WLAN
6.6 สำมำรถใช้งำนได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ –30°C ถึง +60°C
6.7 มำตรฐำนกำรกันน้ ำและกันฝุ่นระดับ IP68
6.8 แบตเตอรี่ 1 ก้อน สำมำรถท ำงำนได้มำกถึง 8 ชั่วโมง
6.9 ตัวเครื่องมอีุปกรณ์ประกอบส ำหรับเชื่อมตอ่กล้องส ำรวจประมวลผลอัตโนมัติ ด้วยระบบวิทยุ*
6.10 มีโปรแกรมภำยในกล้องส ำรวจแบบประมวลผลอัตโนมัติในเครื่องควบคุม
หมำยเหตุ ( * ) เป็นคุณสมบัติเสริม (option) ของกล้องส ำรวจประมวลผลอัตโนมัติ

7. คุณลักษณะโปรแกรมภำยในกล้องส ำรวจแบบประมวลผลอตัโนมตัิ
7.1 สำมำรถเรียกดู แก้ไข และลบข้อมูลได้
7.2 หน้ำจอแสดงข้อมูลเป็นกรำฟฟิก 2D และ 3D ได้  
7.3 สำมำรถใส่รหัส Password เพื่อป้องกันกำรใช้งำนจำกผู้ไม่ได้รับอนุญำตได้
7.4 สำมำรถรังวัดแบบใส่ Code ได้พร้อมกันหลำย Code ด้วยกำรรังวัดเพียงจุดเดียวส ำหรับ

งำนจุดเชื่อมต่อที่มีรหัส ต่ำงกัน แต่เป็นจุดร่วมกัน (Multicode)
7.5 สำมำรถค ำนวณหำทิศทำงกำรตั้งกล้องจำกหมุดทรำบค่ำได้ (Orientation with Coordinates)
7.6 สำมำรถค ำนวณหำจุดพิกัดกำรตั้งกล้องจำกหมุดที่ทรำบค่ำได้ (Resection)
7.7 สำมำรถค ำนวณหำค่ำระดับของกล้องได้จำกกำรวัดค่ำหมุดที่ทรำบค่ำระดับควำมสูง 

(Height transfer)
7.8 สำมำรถวัดควำมสูงของจุดที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงเป้ำหมำยได้ (Remote point)
7.9 สำมำรถค ำนวณหำค่ำพิกัดแบบ Hidden point
7.10 สำมำรถค ำนวณพื้นที่ และปริมำตรได้*
7.11 สำมำรถค้นหำจุดพิกัดที่ต้องกำรทรำบได้ (Stakeout) 
7.12 สำมำรถแสดงสถำนะของแบตเตอรี่ได้
7.13 สำมำรถถ่ำยข้อมูลในรูปแบบ DXF file เพื่อน ำเข้ำในโปรแกรม AutoCAD ได้โดยตรง
7.14 สำมำรถค ำนวณกำรรังวัดแบบวงรอบได้ (Traverse) *
หมำยเหตุ ( * ) เป็นคุณสมบัติเสริม (option) ของกล้องส ำรวจประมวลผลอัตโนมัติ

8.  โปรแกรมลิขสทิธิส์ ำหรับส ำนกังำนในกำรถำ่ยโอนขอ้มลูและค ำนวณกำรท ำงำน
ของกล้องส ำรวจประมวลผลอตัโนมตัิ (Leica Infinity)

8.1 สำมำรถท ำงำนได้บนระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows 7, Windows 8 , Windows 10 
8.2 สำมำรถแสดงรูปแผนที่และเมนูค ำสั่งบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์
8.3 สำมำรถเลือกดูแผนที่แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
8.4 สำมำรถปรับแก้ค่ำควำมสูงจุดตั้งกล้องและควำมสูงเป้ำได้
8.5 สำมำรถปรับแก้วงรอบได้ 



อุปกรณ์ประกอบกล้องส ำรวจประมวลผลอัตโนมตัิ


