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Описание на хардуера

ГНСС приемникът i90 предлага вградена IMU-RTK технология, осигуряваща надеждно 
и точно ГНСС позициониране при всякакви обстоятелства. За разлика от стандартните 
приемници, базирани на MEMS технология,  i90 IMU-RTK комбинира най-
съвременните ГНСС РТК възможности, професионален инерциален сензор (IMU), 
който не се нуждае от калибрация и усъвършенствано проследяване на ГНСС
за значително увеличаване надеждността на RTK. 

Автоматичната компенсация на наклона на щока при i90 повишава скоростта на работа 
с до 20%. Строителните и проучвателните работи са с висока производителност и 
надеждност, изтласквайки се от границите на конвеционалните ГНСС РТК проучвания.
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Ядро

Безпроблемно IMU-RTK 
обследвания

Никакви сложни процеси по калибриране, 
завъртане, нивелиране и/или аксесоари не са 
необходими при работата с i90. Само 
няколко метра разходка ще настрои 
вътрешния IMU модул на i90 и ще даде 
възможност за RTK проучване в трудна полева 
среда.

624 канален- пълен ГНСС

Подобрената 624-канална ГНСС 
технология използва всички сигнали от 
GPS, GLONASS, Galileo и BeiDou и 
осигурява стабилно RTK позициониране 
и надеждност .

Висока точност. Винаги.
Вграденият IMU модул осигурява без 
смущения автоматичната компенсация 
на наклона на щока в реално време. 
При наклон на щока до 30 градуса се 
постига точност 3 cm 

Разширена свързаност
ГНСС приемникът i90 GNSS комбинира 
модули за свързване от 
висок клас: Bluetooth, Wi-Fi, NFC, 4G и 
UHF радиомодем. 4G модемът 
позволява работа с RTK мрежите с 
лекота. Вграденият UHF радиомодем 
позволява работа в режим база-роувър 
на далечни разстояния до 5 km.



Спецификации

ГНСС представяне(1) Комуникации

© 2019  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 собственост на 
техните притежатели.

– Ревизия Август 2019

Shanghai Huace Navigation Technology Ltd.

599 Gaojing Road, Building D 
Shanghai, 201702, China

Портове

UHF радио Стандартен вграден Rx/Tx: 410 MHz до 470 

MHz Излъчване на мощност: 0.5 W до 2 W 

Протокол: CHC, Transparent, TT450 Скорост 

на обмен: 9600 bps до 19200 bps Обхват: 

Стандартно 3 km до 5 km

Формати на данни

(1)  Съвместим, но при наличие на BDS ICD и дефиниция на Galileo за търговски услуги. 
GLONASS L3, BDS B3 и Galileo E6 ще бъде осигурено с бъдещо обновяване на фърмуера.

(2)  Точността и надеждността са определени при открито небе, без засенчвания, опримални 
ГНСС геометрия и атмосферни условия. Представянето изисква минимум 5 спътника, 
съгласно препоръчителните GPS практики.

(3)  Типични стойности при наблюдение.

(4)  Животът на батерията зависи от температурата на работната среда.  

*Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вграден 4G модем

LTE (FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20

DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1, B2, B5, B8 EDGE/

GPRS/GSM 850/900/1800/1900 MHz

Тегло

Външни условия

Сензор за наклон

Външно захранване 9 V DC до 28 V DC

Преден панел 

IP67 водо- и прахоустойчивост, защитен от 

временно потяпяне на дълбочина 1 m

Хоризонтална: 1.5 m ср. кв. гр. 

Вертикална: 3 m ср. кв. гр.

До 10 Hz

Автономно

Честота на позиционир.

Време за първо 
фиксиране(3)

Хоризонтална: 2.5 mm + 0.5 ppm ср. кв. гр. 

Вертикална: 5 mm + 0.5 ppm ср. кв. гр.

Студен старт: < 45 s

Горещ старт: < 10 s

Възстановяване на приемането на сигнала: < 1 s

Статично 
позициониране с 
последваща обработка
DGPS

Съхранение на данни

Кинематични с послед-
ваща обработка (PPK)

RTK с компенсация на 
наклона

Хоризонтална: 2.5 mm + 1 ppm ср. кв. гр. 

Вертикална: 5 mm + 1 ppm ср. кв. гр.

Допълнителна хоризонтална разлика при нак-

лонен щок обичайно 10 mm + 0.7 mm/° наклон

Хоризонтална: 0.25 m ср. кв. гр.

1.26 kg (2.77 lb)

Влажност

Работа: -40 °C to +65 °C (-40 °F to +149 °F) 

Съхранен.: -40 °C to +85 °C (-40 °F to +185 °F)

159 mm x 150 mm x 110 mm 

(6.3 in × 5.9 in × 4.3 in)
Размер (Д × Ш × В)

ГНСС точности(2)

Хардуер

Канали

GPS

GLONASS 
Galileo

BeiDou 
SBAS

QZSS 

624 канала 

L1 C/A, L2C, L2P, L5 

L1, L2

E1, E5a, E5b

B1, B2, B3

L1

L1, L2, L5

100%

Защита от напрежение

Хоризонтална: 8 mm + 1 ppm ср. кв. гр. 

Вертикална: 15 mm + 1 ppm ср. кв. гр. 

Време за инициализация: < 10 s 

Надеждност: > 99.9%

Кинематично 
позициониране
в реално време 
(RTK)

Удар Издържа падане от изпуснат щок 2-m 

Инерциален сензор - IMU, който не се нуждае от 

калибрация за компенсиране на наклон на щок. 

Защита от магнитни смущения

Електронна либела

4 LED индикатова 1.46'' OLED дисплей

Мрежов модем

Wi-Fi 802.11 b/g/n, access point mode

v4.1

1 x 7-pin LEMO порт (външно захранв., RS-232)

1 x USB Type-C порт (сваляне на данни, фърмуерен ъпдейт) 1 

x UHF антенен порт (TNC женски)

Bluetooth®

RTCM 2.x,  RTCM 3.x, CMR входящи и изходящи 

HCN, HRC, RINEX 2.11, 3.02

NMEA 0183 изходящи

NTRIP Client, NTRIP Caster

32 GB вградена памет

Електрически
Консумация на ток 5 W (в зависимост от потребителските настройки 

Капацитет на Li-ion б-я 2 x 3400 mAh, 7.4 V
UHF приемане/предаване (0.5 W): 6 h до 9 h 

Само клетъчно приемане: до 9 h 

Статични: до 10 h

Време за работа на 

вградената 

батерия(4)

Сертификати 
FCC Part 15 (class B Device), FCC Part 22, 24, 90; CE Mark; NGS 

Antenna Calibration;




