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Описание на системата

CHC Navigation предлага на геопространствените специалисти 
своята система за висококачествено мобилно картиране.  
Заснемайки огромни обеми от данни в динамичната и 
непрекъснато променящата се среда, тя позволява по-бърза и по-
точна работа, увеличаваща възвръщаемостта на инвестициите. 

Alpha3D съвместява високотехнологичен хардуер и лек, компактен и здрав дизайн. Високочестотен, 
прецизен лазерен скенер, HDR панорамна камера ( и двата инструмента с висока разделителна 
способност) , усъвършенстван ГНСС приемник и прецизен инерционен сензор (I MU) -  всички тези 
характеристики утвърждават Alpha3D като една от най-иновативните системи на пазара днес.

Alpha3D
Категорично  представяне, 
правещо работата ви по-ефективна

Приложения

ЖП и инфраструктура

Инфраструктурни съоръжения

Летища

Пътища & Магистрали

Дигитални градове

Води

Тунели

Минна индустрия

Обществена сигурност



Основни функционалности
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Система,  независеща от вида 
превозно средство

Каквато и да е задачата, Alpha3D може да се монтира съвсем 
лесно на най-различни платформи, включително на различни 
видове превозни средства, влакове, всякакви железопътни 
вагони и тролеи, лодки;  да събира най-различни данни в 
облака бързо и ефективно, както и да добавя допълнителна 
информация от външни сензори, като камера с висока 
резолюция, термокамера, GPR, ехолот и др.

Осигурете си нови приходи и 
увеличете възвръщаемостта на 
инвестициите

Потребителите на системата Alpha3D могат да събират 
повече данни по-бързо, оптимизирайки времето за работа 
на полето с над от 40% в сравнение с работата с 
традиционните методи и инструменти. С комбинацията от 
облаци от точки и снимки с висока резолюция, съчетани с 
информацията от допълнителните сензори отпада 
необходимостта от връщане на терена за повторни 
измервания. Различните видове данни, които системата 
събира, позволяват разширяване на хоризонтите и 
намирана на нови възмоности и приложения.

Създаден с мисъл за бъдещето

• 30 MP HDR панорамна камера с отлично качество на изображението
• Изцяло калибрирани облак от точки и панорамни снимки
• Могат да бъдат добавени допълнителни сензори за изображения, за получаване 

на допълнителна информация за нуждите на заснемането 

• Сканиране на дълги разстояния до 420 м
• Изключително бързо сканиране - 1 милион точки в секунда

• Много добро насищане на облака с точки дори при шофиране с висока скорост
• Високо качество на облака от точки с нисък страничен шум

• Два RS232 порта за външно свързване
• Предвидена възможност за добавяне на втори скенер за вплътняване на облака 

от точки
• Втора ГНСС антена с приложение при работа на железни пътища или във 

водни пространства
• Лесен за слагане и сваляне SSD хард диск за трансфер на растерни данни 

Висококачествен лазерен скенер

• Управление на мисията и автоматично регистриране на данни
• Със собственото устройство, без ограничения, оперира с всеки браузър
• WiFi или връзка с LAN кабел

• Прост и интуитивен, лесен за работа дизайн 

Лесно регистриране и управление на данните с CoCapture

• Интуитивен потребителски интерфейс с много функционалности
• Полуавтоматизирано извличане на харакретистики
• Мощност, успяваща да подсигури обработката на огромно количество данни
• Лесно експортиране на извлечена информация в CAD или GIS формати с 

нашите софтуерни плъгини 

CoProcess софтуер за управление на сканирането

 360° снимки с висока резолюция



(1)  Закръглени стойности, избираеми от измервателна програма.
(2) Типични стойности за осредни условия.
(3) Точността е степента на съответствие на измереното количество с действителната му (истинска) стойност.
(4) Точността е степента, до която по-нататъшните измервания показват същите резултати. 

Спецификации

© 2018 Shanghai Huace Navigation Technology Ltd. Всички права
запазени. CHC и логото на CHC са търговски марки на Shanghai 
Huace Navigation Technology Limited. Всички останали търговски 
марки са притежание на съответните собственици.

– Последна актуализаци - октомври 2018

Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.

Общо представяне на системата

Лазерен скенер

Полеви софтуер

Интерфейс за управление

*Спецификациите могат да бъдат променяни без предупреждение.

Система за изображения

Външни условия

Система за позициониране и ориентиране

Вид камера 360° сферична камера, допълнителни 
регулируеми външни камери (опция)

1.2 м

До 250 сканирания в 
секунда

1 MHz

150 м 120 м 100 м

85 м

300 kHz

420 м

500 kHz    750 kHz

330 м  270 m

235 м

Условия за точност Без контролни точки в 
условия на открито небе

Управляващ блок Вграден многоядрен 
компютър,  ниска консумация 
на енергия
CoCapture, през браузер, не се 
изисква инсталация
Всяко устройство (лаптоп или 
таблет), WiFi или LAN кабел

Съхранение на данни Сменяем 2 TB SSD хард диск с 
USB3 

Измерване на закъснението 
на сигнала, оцифряване на 
отразения сигнал, 
обработване на формата на 
вълната онлайн

Синхронизация на 
външен хардуер

Прикрепяне Независимо от вида на 
превозното средство система - 
може да се прикрепя на пътни, 
железопътни 
и водни и др. съоръжения

4.4 ммОбектив
30 MP (5 MP x 6 сензора), 10 FPS JPEG 
компресияРезолюция

90% от пълна сфераПокритие

Честота на 
обновяване на IMU

±2 deg/hrОтстояние на 
жироскопа (25°C)

≤200 ppm, 1σ

±490 deg/sec
≤0.012 deg/√hr

±10 g

Одометрично колело 
(DMI)

Работна температура 
20 °C to +50 °C

80%, без кондензацияВлажност (по време на 
работа)

<0.05 mg

Случайно ъглово 
отклонение

250 ppm/°C, 1σ (максимална), 
≤100 ppm/°C, 1σ (типична)

 

Физически

16.6 кг

51.3 × 31 × 67.2 см
20.08" × 12.2" × 26.37"
19.2 kg

72 × 31 × 12 см
28.34" × 12.2" × 4.72"

0.010 м ср. кв. гр. хоризонтална, 0.020 м 
ср. кв. гр. вертикална, 0.005° ср.кв.гр. 
надлъжен/напречен наклон, 0.017° 
ср.кв.гр. на насочването

Точност на 
позициониране без 
ГНСС прекъсване

Нестабилност на 
отклонението на 
жироскопа (25°C)

≤0.1 deg/hr, 1σ (максимална)
≤0.05 deg/hr, 1σ (типична)

ГНСС система

4 предварителни настройки за усилване 
и експозиция 

Високо динамичен 
обхват (HDR)

1 x синхронизационен порт за 
втора ГНСС антена
2 x RS232 синхронизажионен 
порт (поддръжка на NMEA)

 

Брой лазерни скенери Система с един скерер, 
възмпжно е добавянето 
на втори

Максимален обхват, 
отражателна способност на 
целта >80% (2)

Размери на инструмента

Размери на допълнителното 
удължаване на багажника

Минимален обхват 
Точност (3) 
Прецизност (4)
Полезрение 
Скорост на сканиране 
Скорост на сканиране 
(избираема)

Типична хоризонтална точност < 0.030 м ср. кв. гр.
Типична вертикална точност < 0.025 м ср. кв. гр.

Клас на лазера 1 (съгласно IEC 60825-1:2014)

Принцип на измерване

Ефективна скорост на 
измерване (1)

Максимален обхват с 
отражателна способност на 
целта >10% (2)

Тегло на инструмента 

Размери на батерията 62.9 х 49.7 х 35.3 см
24.4" х 19.29" х 13.78"

Тегло на батерията до 52 кг (в зависимост от типа 
клетки)

Тегло на допълнителното 
удължаване на багажника

Брой камери 6 сензора
Размер на  CCD 2048 x 2448, 3.45 µm  размер на пиксела

Проследяване на GPS, GLONASS, Galileo, 
BeiDou, SBAS и QZSS съзвездия, L-Band, 
поддржка на единична и двойна антени
Стандартна 200 Hz 
(избираема 1 до1000 Hz)

Да (опция)

Обхват на 
акселерометъра
Отклонение на 
акселерометъра

5 мм
3мм
360° пълен цикъл
До 1000000 точки в секунда

Мащабен фактор на 
жироскопа
Обхват на жироскопа

Мащабен фактор на 
акселерометъра

-10 °C to +40 °C
Съхранение
IP IP64

Максимална скорост на 
превозното  докато 
събира данни

110 km/h (68 mph)

Електрически

Вид на батерията Външна беретия в защитна кутия , може 
да се зарежда и директно от превозното 
средство

Волтаж  24 V DC
Консумация на енергия Типично 240 W
Време за работа До 8 часа




