
Leica รุ่น TS60 (Robotic)
กล้องส ำรวจแบบประมวลผลระบบอัตโนมัต ิ(Total Station)

คุณสมบัติทำงเทคนิค
1. ระบบกล้องเล็งที่หมำย (Telescope System)

1.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้อง (Objective aperture) ขนาด 40 มิลลิเมตร 
มีก าลังขยาย 30 เท่า

1.2 สามารถให้ภาพกวา้ง (Field of view) ได้ 2.7 เมตร ที่ระยะ 100 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา
1.3 มีเลเซอร์ก าหนดจดุ (Visible red laser) เพื่อใช้ในการก าหนดจดุรงัวดั
1.4 มีระบบการส่องหาเป้าแบบอัตโนมตัขิณะเป้าอยู่กับที่ (Target Aiming) ด้วยปริซึมกลม 

(Circular prism) ในระยะ 1500 เมตร และปริซึม 360 องศาในระยะ 1000 เมตร
1.5 มีระบบการส่องหาเป้าแบบอัตโนมตัขิณะเป้าเคลื่อนที ่(Target locking) ด้วยปริซึมกลม 

(Circular prism) ในระยะ 1000 เมตร และปริซึม 360 องศาในระยะ 1000 เมตร
1.6 สามารถส่ายหาเป้าได้เองในระยะ 300 เมตร (PowerSearch) ด้วยปริซึม 360 องศา

2. ระบบกำรวัดมุม (Angular measurement)
2.1 สามารถอ่านค่ามมุได้นอ้ยสุด (Minimum reading) 0.1 ฟิลิปดา
2.2 ค่าความละเอียดถกูตอ้งในการวัดมมุม ี0.5 ฟิลิปดา
2.3 มีระบบการปรบัแกค้วามคลาดเคลื่อนองศาราบและองศาดิ่ง (Compensator) แบบ  

Quadruple axis compensation โดยมีช่วงการท างาน ±4 ลิปดา
2.4 ความไวของหลอดระดบัอิเล็กทรอนิกส์ 2 ฟิลิปดา และระดบัฟองกลม 6 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร

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

ได้ 7500 เมตร ด้วยปริซึมมาตรฐาน(Standard prism) 1 ดวง 
3.2 ระยะใกล้สุดที่สามารถรงัวดัได ้(Shortest measuring distance) 0.9 เมตร
3.3 สามารถรังวดัระยะทางโดยไมใ่ชเ้ป้าได้ไกลสูงสุด 1000 เมตร 
3.4 มีความละเอยีดถกูตอ้ง (Accuracy) ของการวดัระยะ 0.6 mm + 1 ppm โดยการรังวดั

ด้วยปริซึม
3.5 มีความละเอยีดถกูตอ้ง (Accuracy) ของการวดัระยะ 2 mm + 2 ppm โดยการรงัวดัแบบ

ไร้เป้า (Non-prism) ที่ระยะไมเ่กนิ 500 เมตร และมีความละเอยีดถกูต้อง (Accuracy) ของ
การวัดระยะ 4 mm + 2 ppm โดยการรังวดัแบบไร้เป้า (Non-prism) ที่ระยะเกิน 500 เมตร

3.6 สามารถอ่านค่าระยะทางได้นอ้ยสุด (Minimum reading) 0.1 มิลลิเมตร
3.7 สามารถปรับแกค้่าคงที่ของปริซึมได ้(Prism constant)

4. ระบบกำรท ำงำนท่ัวไป
4.1 มีหน้าจอสีแสดงผลระบบสัมผัสขนาด 5 นิ้ว 800×480 พิเซล ชนิด WVGA และมีปุ่มกดแบบ 

Alphanumeric
4.2 แบตเตอรี ่1 ก้อน สามารถท างานไดม้ากถึง 9 ชั่วโมง
4.3 มีความจ าภายในตวัเครื่อง 2 GB และสามารถจดัเกบ็ข้อมูลที่ SD card ได้
4.4 ใช้ระบบปฏิบัตการแบบ Windows ec7
4.5 มีระบบเชื่อมตอ่แบบ RS232, USB, Bluetooth และ WLAN
4.6 มีระบบเลเซอรส์่องหัวหมุด (Laser plummet)
4.7 สามารถใช้งานไดใ้นช่วงอณุหภูมติั้งแต ่–20°C ถึง +50°C
4.8 มาตรฐานการกันน้ าและกันฝุ่นระดบั IP55
4.9 สามารถถ่ายรปูได้ละเอยีด 5 MP 
4.10 สามารถท างานรว่มกับเครือ่งควบคุมกล้องส ารวจประมวลผลอัตโนมตัริะยะไกล โดยไม่ต้อง

ดัดแปลงอุปกรณ์ใด  ๆด้วยการเชือ่มตอ่ด้วยวทิยุ*
4.11 มีระบบระวดัความสูงกล้องอตัโนมตั ิ(AutoHeight) โดยสามารถรงัวดัในชว่ง 0.7 ถึง 2.7 เมตร 
หมายเหตุ ( * ) เป็นคุณสมบัติเสริม (option) ของกล้องส ารวจประมวลผลอัตโนมัติ

5. เครื่องควบคุมกล้องส ำรวจประมวลผลอัตโนมัติระยะไกล (Leica CS20)
5.1 มีหน้าจอสีแสดงผลระบบสัมผัสขนาด 5 นิ้ว 800×480 พิเซล ชนิด WVGA 

และมีปุ่มกดแบบ QWERTY
5.2 ใช้ระบบปฏิบัตการแบบ Windows ec7 และตัวเครื่องประมวลผลด้วย Processor 1 GHz
5.3 มีกล้องดิจิตอลในตัวเครื่องส าหรับถ่ายภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล 

พร้อม Flash
5.4 มีหน่วยความจ าภายในขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
5.5 มีระบบเชื่อมต่อแบบ RS232, USB device, Bluetooth และ WLAN
5.6 สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ –30°C ถึง +60°C
5.7 มาตรฐานการกันน้ าและกันฝุ่นระดับ IP68
5.8 แบตเตอรี่ 1 ก้อน สามารถท างานได้มากถึง 8 ชั่วโมง
5.9 ตัวเครื่องมีอุปกรณ์ประกอบส าหรับเชื่อมต่อกล้องส ารวจประมวลผลอัตโนมัติ 

ด้วยระบบวิทยุ*
5.10 มีโปรแกรมภายในกล้องส ารวจแบบประมวลผลอัตโนมัติในเครื่องควบคุม
หมายเหตุ ( * ) เป็นคุณสมบัติเสริม (option) ของกล้องส ารวจประมวลผลอัตโนมัติ

6. คุณลักษณะโปรแกรมภำยในกล้องส ำรวจแบบประมวลผลอัตโนมัติ
6.1 สามารถเรียกดู แก้ไข และลบข้อมูลได้
6.2 หน้าจอแสดงข้อมูลเป็นกราฟฟิก 2D และ 3D ได้  
6.3 สามารถใส่รหัส Password เพื่อป้องกันการใช้งานจากผู้ไม่ได้รับอนุญาตได้
6.4 สามารถรังวัดแบบใส่ Code ได้พร้อมกันหลาย Code ด้วยการรังวัดเพียงจุดเดียว

ส าหรับงานจุดเชื่อมต่อที่มีรหัส ต่างกัน แต่เป็นจุดร่วมกัน (Multicode)
6.5 สามารถค านวณหาทิศทางการตั้งกล้องจากหมุดทราบค่าได้ (Orientation with 

Coordinates)
6.6 สามารถค านวณหาจุดพิกัดการตั้งกล้องจากหมุดที่ทราบค่าได้ (Resection)
6.7 สามารถค านวณหาค่าระดับของกล้องได้จากการวัดค่าหมุดที่ทราบค่า

ระดับความสูง (Height transfer)
6.8 สามารถวัดความสูงของจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้ (Remote point)
6.9 สามารถค านวณหาค่าพิกัดแบบ Hidden point
6.10 สามารถค านวณพื้นที่ และปริมาตรได้*
6.11 สามารถค้นหาจุดพิกัดที่ต้องการทราบได้ (Stakeout) 
6.12 สามารถแสดงสถานะของแบตเตอรี่ได้
6.13 สามารถถ่ายข้อมูลในรูปแบบ DXF file เพื่อน าเข้าในโปรแกรม AutoCAD ได้โดยตรง
6.14 สามารถค านวณการรังวัดแบบวงรอบได้ (Traverse) *
หมายเหตุ ( * ) เป็นคุณสมบัติเสริม (option) ของกล้องส ารวจประมวลผลอัตโนมัติ

7.  โปรแกรมลิขสิทธิ์ส ำหรับส ำนักงำนในกำรถ่ำยโอนข้อมูลและค ำนวณกำรท ำงำน
ของกล้องส ำรวจประมวลผลอัตโนมัติ (Leica Infinity)

7.1 สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7, Windows 8 , 
Windows 10 

7.2 สามารถแสดงรูปแผนที่และเมนูค าสั่งบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
7.3 สามารถเลือกดูแผนที่แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
7.4 สามารถปรับแก้ค่าความสูงจุดตั้งกล้องและความสูงเป้าได้
7.5 สามารถปรับแก้วงรอบได้ 
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