
Leica รุน TS13 (Robotic) 
กลองสํารวจแบบประมวลผลระบบอัตโนมัต ิ(Total Station)

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. ระบบกลองเล็งที่หมาย (Telescope System)
1.1 ขนาดเสนผานศูนยกลางของเลนสปากกลอง (Objective aperture) ขนาด 40 มิลลิเมตร 

มีกําลังขยาย 30 เทา
1.2 สามารถใหภาพกวาง (Field of view) ได 2.7 เมตร ที่ระยะ 100 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.3 มีเลเซอรกําหนดจดุ (Visible red laser) เพ่ือใชในการกาํหนดจดุรงัวดั
1.4 มีระบบการสองหาเปาแบบอัตโนมตัขิณะเปาอยูกับที่ (Automatic Aiming) ดวยปริซึมกลม 

(Circular prism) ในระยะ 1000 เมตร และปริซึม 360 องศาในระยะ 800 เมตร
1.5 มีระบบการสองหาเปาแบบอัตโนมตัขิณะเปาเคล่ือนที ่(Target lock) ดวยปริซึมกลม 

(Circular prism) ในระยะ 800 เมตร และปริซึม 360 องศาในระยะ 600 เมตร*
1.6 สามารถสายหาเปาไดเองในระยะ 300 เมตร (SpeedSearch) ดวยปริซึม 360 องศา*
หมายเหตุ ( * ) เปนคุณสมบัติเสริม (option) ของกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมัติ

2. ระบบการวัดมุม (Angular measurement)
2.1 สามารถอานคามมุไดนอยสุด (Minimum reading) 0.1 ฟลิปดา
2.2 คาความละเอียดถกูตองในการวัดมมุม ี1”, 2”, 3” หรือ 5” (สามารถเลือกได) 
2.3 มีระบบการปรบัแกความคลาดเคล่ือนองศาราบและองศาดิ่ง (Compensator) แบบ  

Quadruple axis compensation โดยมีชวงการทํางาน ±4 ลิปดา
2.4 ความไวของหลอดระดบัอิเล็กทรอนกิส 2 ฟลิปดา และระดบัฟองกลม 6 ลิปดาตอ 2 มิลลิเมตร

3. ระบบการรงัวัดระยะ (Distance measurement)
3.1 ในสภาวะอากาศดี มีทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ 20 กิโลเมตร สามารถวัดระยะ

ได 7500 เมตร ดวยปริซึมมาตรฐาน(Standard prism) 1 ดวง 
3.2 ระยะใกลสุดที่สามารถรงัวดัได (Shortest measuring distance) 0.9 เมตร
3.3 สามารถรังวดัระยะทางโดยไมใชเปาไดไกลสูงสุด 500 เมตร หรือ 1000 เมตร(สามารถเลือกได)  
3.4 มีความละเอยีดถกูตอง (Accuracy) ของการวดัระยะ 1 mm + 1.5 ppm โดยการรังวดัดวย

ปริซึม
3.5 มีความละเอยีดถกูตอง (Accuracy) ของการวดัระยะ 2 mm + 2 ppm โดยการรงัวดัแบบไร

เปา (Non-prism) ที่ระยะไมเกิน 500 เมตร และมีความละเอยีดถกูตอง (Accuracy) ของการ
วัดระยะ 4 mm + 2 ppm โดยการรังวดัแบบไรเปา (Non-prism) ที่ระยะเกนิ 500 เมตร

3.6 สามารถอานคาระยะทางไดนอยสุด (Minimum reading) 0.1 มิลลิเมตร
3.7 สามารถปรับแกคาคงที่ของปริซึมได (Prism constant)

4. ระบบการทํางานท่ัวไป
4.1 มีหนาจอสีแสดงผลระบบสัมผัสขนาด 5 นิ้ว 800×480 พิเซล ชนิด WVGA และมีปุมกดแบบ 

Alphanumeric
4.2 แบตเตอรี ่1 กอน สามารถทํางานไดมากถึง 8 ชั่วโมง
4.3 มีความจําภายในตวัเครื่อง 2 GB และสามารถจดัเกบ็ขอมูลที่ SD card ได
4.4 ใชระบบปฏิบัตการแบบ Windows ec7
4.5 มีระบบเชื่อมตอแบบ RS232, USB host, Bluetooth และ WLAN
4.6 มีระบบเลเซอรสองหัวหมุด (Laser plummet)
4.7 สามารถใชงานไดในชวงอณุหภูมติั้งแต –20°C ถึง +50°C
4.8 มาตรฐานการกันน้ําและกันฝุนระดบั IP55
4.9 สามารถทํางานรวมกับเครือ่งควบคุมกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมตัริะยะไกล โดยไมตองไม

ตองดัดแปลงอุปกรณใด  ๆดวยการเชื่อมตอดวย Bluetooth หรือวิทยุ*
4.10 มีระบบระวดัความสูงกลองอตัโนมตั ิ(AutoHeight) โดยสามารถรงัวดัในชวง 0.7 ถึง 2.7 เมตร 
หมายเหตุ ( * ) เปนคุณสมบัติเสริม (option) ของกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมัติ

5. เครื่องควบคุมกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมัติระยะไกล (Leica CS20)
5.1 มีหนาจอสีแสดงผลระบบสัมผัสขนาด 5 นิ้ว 800×480 พิเซล ชนิด WVGA 

และมีปุมกดแบบ QWERTY
5.2 ใชระบบปฏิบัตการแบบ Windows ec7 และตัวเครื่องประมวลผลดวย Processor 1 GHz
5.3 มีกลองดิจิตอลในตัวเครื่องสําหรับถายภาพความละเอียดไมนอยกวา 5 ลานพิกเซล พรอม 

Flash
5.4 มีหนวยความจําภายในขนาดไมนอยกวา 4 GB
5.5 มีระบบเชื่อมตอแบบ RS232, USB device, Bluetooth และ WLAN
5.6 สามารถใชงานไดในชวงอุณหภูมิตั้งแต –30°C ถึง +60°C
5.7 มาตรฐานการกันน้ําและกันฝุนระดับ IP68
5.8 แบตเตอรี่ 1 กอน สามารถทํางานไดมากถึง 8 ชั่วโมง
5.9 ตัวเครื่องมีอุปกรณประกอบสําหรับเชื่อมตอกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมัติ 

ดวยระบบวิทยุ*
5.10 มีโปรแกรมภายในกลองสํารวจแบบประมวลผลอัตโนมัติในเครื่องควบคุม
หมายเหตุ ( * ) เปนคุณสมบัติเสริม (option) ของกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมัติ

6. คุณลักษณะโปรแกรมภายในกลองสํารวจแบบประมวลผลอัตโนมัติ
6.1 สามารถเรียกดู แกไข และลบขอมูลได
6.2 หนาจอแสดงขอมูลเปนกราฟฟก 2D และ 3D ได  
6.3 สามารถใสรหัส Password เพ่ือปองกันการใชงานจากผูไมไดรับอนุญาตได
6.4 สามารถรังวัดแบบใส Code ไดพรอมกันหลาย Code ดวยการรังวัดเพียงจุดเดียวสําหรับงาน

จุดเชื่อมตอที่มีรหัส ตางกัน แตเปนจุดรวมกัน (Multicode)
6.5 สามารถคํานวณหาทิศทางการตั้งกลองจากหมุดทราบคาได (Orientation with 

Coordinates)
6.6 สามารถคํานวณหาจุดพิกัดการตั้งกลองจากหมุดที่ทราบคาได (Resection)
6.7 สามารถคํานวณหาคาระดับของกลองไดจากการวัดคาหมุดที่ทราบคาระดับความสูง 

(Height transfer)
6.8 สามารถวัดความสูงของจุดที่ไมสามารถเขาถึงเปาหมายได (Remote point)
6.9 สามารถคํานวณหาคาพิกัดแบบ Hidden point
6.10 สามารถคํานวณพ้ืนที่ และปริมาตรได*
6.11 สามารถคนหาจุดพิกัดที่ตองการทราบได (Stakeout) 
6.12 สามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่ได
6.13 สามารถถายขอมูลในรูปแบบ DXF file เพ่ือนําเขาในโปรแกรม AutoCAD ไดโดยตรง
6.14 สามารถคํานวณการรังวัดแบบวงรอบได (Traverse) *
หมายเหตุ ( * ) เปนคุณสมบติัเสริม (option) ของกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมัติ

7.  โปรแกรมลิขสิทธิ์สําหรับสํานักงานในการถายโอนขอมูลและคํานวณการทํางาน
ของกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมัติ (Leica Infinity)

7.1 สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7, Windows 8 , Windows 10 
7.2 สามารถแสดงรูปแผนที่และเมนูคําส่ังบนหนาจอคอมพิวเตอร
7.3 สามารถเลือกดูแผนที่แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
7.4 สามารถปรับแกคาความสูงจุดตั้งกลองและความสูงเปาได
7.5 สามารถปรับแกวงรอบได 



อุปกรณประกอบกลองสํารวจประมวลผลอัตโนมัติ
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