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TOPCON SIRIUS PRO

System do fotogrametrii lotniczej

pozyskanie danych terenowych z dużych obszarów w krótkim czasie
dokładność na poziomie 5 cm
100 Hz dwuczęstotliwościowy odbiornik RTK GPS/GLONASS
moduł RTK w pełni zintegrowany z samolotem



Działa w obszarach górskich
Plan lotu jest automatycznie dostosowywany do
NMT (numerycznego modelu terenu).

System do fotogrametrii lotniczej SIRIUS Pro

Sirius Pro

Topcon Sirius Pro jest w pełni zintegrowanym systemem UAS 
(Unmanned Aircraft Systems), dzięki któremu możemy w łatwy sposób 
pozyskać ortofomapy oraz numeryczny model terenu (NMT) o 
wysokiej dokładności bez stosowania GCP (Ground Control Points) 
naziemnych fotopunktów kontrolnych. Dane pozyskane z samolotu 
charakteryzują się wartością GSD (Ground Sampling Distance) czyli
odległością pomiędzy środkami kolejnych pikseli na pojedynczym 
zdjęciu w zakresie od 1,5 cm do 20 cm. Dokładności te uzyskuje się 
dzięki połączeniu doskonałego samolotu fotogrametrycznego z 
subcentymetrowym odbiornikiem RTK GPS/GLONASS firmy Topcon.

Obejmują obszary, które wymagają
więcej niż jeden lot

Zaoszczędź do 30% czasu lotu na dużych misji UAS: plan lotu
dzieli się i przetwarza w sposób automatyczny.

Start systemu z ręki
UAS jest wypuszczany bezpośrednio z ręki, nie jest konieczne
używanie katapulta.

Praca w obszarach, w których automatyczne
lądowanie jest niemożliwe

W przypadku pracy w obszarach, w których autonomiczne lądowanie
jest niemożliwe np. w przypadku przeszkód terenowych lub
niewielkiego lądowiska, operator może wylądować przy pomocy
autopilota z funkcją wspomagania. UAS jest stabilizowany przez
autopilota, a sterowanie w górę/dół oraz lewo/prawo wykonuje operator.

Latanie z silnym wiatrem
UAS umożliwia wykonywanie misji przy wietrze do 50 km/h
w porywach do 65 km/h.

Temperatury
System może pracować przy temperaturach
od -20 °C do +45 °C.

Deszcz
Można wykonywać naloty UAS, nawet w deszczu choć nie jest
to zalecane ze względu na jakość zdjęć.

Aparat
Wysokiej jakości aparat fotograficzny Panasonics Lumix GX1,
który oferuje 16-megapikselową matrycę Live MOS, może pracować
z maksymalną czułością ISO 12800.



SIRIUS PRO, elektronika autopilota, kamera.

Stacja naziemna:
oprogramowanie do planowania lotu, moduł do łączności ze stacją, 
aparatura kontrola, oprogramowanie do obróbki danych.

Składane śmigło

Wymienna bateria

Skalibrowany aparat z dużą matrycą

Autopilot

Migające światła pod skrzydłami

Zdejmowane stery ogonowe

Specjalny serwomotor

Aktywne, adaptacyjne chłodzenie elektroniki autopilota

Wyłącznik bezpieczeństwa dla silnika

Niezwykle lekki materiał piankowy

Biały kolor zapobiegający przegrzaniu

Wejście dla karty pamięci aparatu

Bezszczotkowy silnik elektryczny

Antena GNSS

umieszczenie stacji nadawczej wyposażonej w odbiornik bazowy na punkcie 
o znanych współrzędnych.

umieszczenie stacji nadawczej wyposażonej w odbiornik bazowy w dowolnym 
miejscu i wyznaczenie pozycji w trakcie lotu lub poprzez postprocesing 
danych GNSS po locie.

wersji standard istnieje konieczność rozmieszczenia fotopounktów oraz 
wyznaczenia ich współrzednych.

Zakładanie i pomiar naziemnych fotopunktów kontrolnych (GCP) podnosi znaczą-
co koszt nalotu fotogrametrycznego. Bez wystarczającej ilości fotopunktów 
kontrolnych z kolei może nie być możliwe uzyskanie parametrów dokładnościo-
wych wymaganych przez klienta. Właśnie z tych powodów proponujemy Państwu 
jedyne rozwiązanie na rynku, które umożliwia uzyskanie wysokich dokładności 
bez żmudnego umieszczania punktów naziemnych. Jest to możliwe poprzez 
zastosowanie zamiast GCP, GNSS RTK, co w połączeniu z precyzyjną technolo-
gią taktowania określa dokładną pozycję, w której zdjęcie zostało zrobione. Ta 
technologia pozycjonowania pozwala  zorientować wykonane zdjęcia bez potrze-
by nawiązania i umieszczania naziemnych punktów kontrolnych.

Dostępne warianty pracy:
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Dokładności

TYP OBIEKTU DOKŁADNOŚĆ X/Y DOKŁADNOŚĆ Z

Rolnictwo 1,6 cm 2,4 cm 3,1 cm

Kopalnia

Rolnictwo

Kopalnia

Rolnictwo

4,4 cm

3,5 cm 5,1 cm 3,2 cm

GSD

2-3 cm 0,8 cm

3-4 cm 5,5 cm 1,6 cm

10 cm 7,2 cm 8,6 cm

Przy założeniu pokrycia 65%
w kierunku lotu i 20%
w kierunku bocznym

GSD

20 cm

Wysokość lotu Obszar

10 cm

5 cm

3,2 cm

2,6 cm

1,6 cm

743 m/2438 ft

371 m/1217 ft

186 m/610 ft

119 m/390 ft

96,5 m/317 ft

59,4 m/195 ft

18,2 km

9,97 km

5,12 km

3,20 km

2,65 km

1,62 km
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Polecane produkty

Specyfikacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.
Wszystkie prawa zastrzeżone 07/14

Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Firma TPI Sp. z o.o. wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością w zakresie Import i kompleksowa 
obsługa na wszystkich etapach sprzedaży i posprzedaży sprzętu pomiarowego.

ODBIORNIK GPS RTK TOPCON HiPer SR

Odbiornik HiPer SR japońskiej marki Topcon to kolejne wcielenie najpopular-
niejszej na rynku polskim rodziny odbiorników HiPer. Jest  to konstrukcja 
wyposażona w najnowsze technologie Topcona, dzięki której pomiary 
terenowe będą wydajne i niezawodne jak nigdy dotąd.

Innowacją w odbiorniku HiPer SR jest zastosowanie zupełnie nowej płyty 
głównej o 226 kanałach do odbioru obecnych i przyszłych sygnałów satelitar-
nych. Prawdziwa rewolucja to jednak zastosowanie znanej z najwyższego 
modelu GR-5 anteny z technologią FENCE. Dzięki tej technologii odbiornik 
jest w stanie wykonywać precyzyjne pomiary RTK w najtrudniejszym terenie 
(zadrzewienie, zabudowania, zakłócenia). 

Połączenie innowacyjnych rozwiązań Topcona, niewielkiej wagi (850g), 
pełnej wodoszczelności (IP67) oraz możliwości pracy zarówno z sieciami 
referencyjnymi jak i jako klasyczny RTK (baza-rover) sprawiają, że HiPer SR 
to najbardziej uniwersalne rozwiązanie na rynku odbiorników GNSS.

POWTARZALNOŚĆ

Porównanie dwóch ortoobrazów z różnych lotów, 
oprócz różnych cieni i kolorów spasowanie 
kolejnych szeregów jest bardzo dobre. 

Przelot A

Przelot B

OBSZAR POMIARU W CZASIE LOTU

Obszar, który może być pokryty w ciągu 
jednego lotu Siriusa zależy od oczekiwa-
nego Ground Sampling Distance, czyli 
wielkości piksela. Ze względu na możliwość 
wykonywania lotu na niskich wysokościach 
uzyskuje się zazwyczaj GSD na poziomie 
od 1,5 do 10 cm.

Dowiesz siê wiêcej na:
http://www.tpi.com.pl/pl/platowce/sirius-pro

GSD

20 cm

Wysokość lotu Obszar

10 cm

5 cm

3,2 cm

2,6 cm

1,6 cm

743 m/2438 ft

371 m/1217 ft

186 m/610 ft

119 m/390 ft

96,5 m/317 ft

59,4 m/195 ft

8,67 km

4,54 km

2,25 km

1,42 km

1,13 km

0,7 km

2

2

2

2

2

2

Przy założeniu tworzenia
numerycznego modelu terenu i pokryciu 85%

w kierunku lotu i 65% w kierunku bocznym

Tylko dla klientów TPI - poprawka powierzchniowa ze 
136 stacjami GPS/GLONASS zwiększająca skuteczność 
i efektywność prac GNSS. Wszystkie stacje są przyjęte 
do zasobu geodezyjnego.

00-716 Warszawa
ul. Bartycka 22
tel. (22) 632 91 40
faks (22) 862 43 09
warszawa@tpi.com.pl

80-874 Gdańsk 
ul. Na stoku 53/55
tel./faks (58) 320 83 23

gdansk@tpi.com.pl

51-162 Wrocław 
al. T. Boya-Żeleńskiego 69 e
tel./faks (71) 325 25 15

wroclaw@tpi.com.pl

 60-577 Poznań 
ul. J.H. Dąbrowskiego 136
tel./faks (61) 665 81 71

poznan@tpi.com.pl

  www.tpi.com.pl   rozwiązania pomiarowe

 30-703 Kraków 
ul. J. Dekerta 18
tel./faks (12) 411 01 48

krakow@tpi.com.pl


