
 

 
 

 

 

MobileMapper™ 100 
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 MobileMapper 100 

 
Τν MobileMapper®100 απνηειεί ηε λέα 

γεληά θνξεηώλ ζπζθεπώλ 

ραξηνγξάθεζεο ηεο Ashtech. 

Σρεδηαζκέλν γηα ζπιινγή GIS δεδνκέλσλ 

θαη ραξηνγξάθεζε, ην MobileMapper 100 

ελζσκαηώλεη αλνηθηό ιεηηνπξγηθό 

ζύζηεκα, built-in επηθνηλσλίεο θαη ηελ 

ηζρπξή ηερλνινγία BLADE ηεο Ashtech. Η 

ηερλνινγία BLADE επηηξέπεη ζην 

MobileMapper 100 ηε ρξήζε πνιιαπιώλ 

GNSS ζπζηεκάησλ κε κνλαδηθό ηξόπν, 

επηηπγράλνληαο εληνπηζκό πςειήο 

αθξίβεηαο γηα επαγγεικαηηθέο GIS 

εθαξκνγέο. 

 

Η Ashtech, κε ην MobileMapper 100, 

πξνζζέηεη πιήζνο state-of-the art  

ιεηηνπξγηώλ ζε έλα θαηλνηόκν, εύρξεζην, 

θαη ειαθξύ θνξεηό δέθηε, πξνζθέξνληαο 

ζηνπο ρξήζηεο ηελ απόιπηε εκπεηξία 

πεδίνπ. Σε ζπλδπαζκό κε ην ινγηζκηθό 

πεδίνπ MobileMapper Field ηεο Ashtech ή 

άιισλ ζπλεξγαδόκελσλ ινγηζκηθώλ, ην 

MobileMapper 100  πξνζθέξεη ηελ 

πξνζβαζηκόηεηα, ηελ επειημία θαη ηελ 

επεθηαζηκόηεηα πνπ απαηηείηε από έλα 

θνξεηό δέθηε GIS.  

 

Τςειήο Αθξίβεηαο-Φνξεηόο Γέθηεο 

 Απόιπηα θνξεηέο ιεηηνπξγίεο 

 Ιζρπξή ηερλνινγία επεμεξγαζίαο BLADE 

 Αθξίβεηα κηζνύ κέηξνπ, δέθαηνπ ηνπ 

κέηξνπ ή εθαηνζηώλ ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν 

 Δθηεηακέλε δπλαηόηεηα πξνζδηνξηζκνύ 

ζέζεο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ αθόκα θαη 

θάησ από θπιιώκαηα δέληξσλ 

 

ρεδηαζκέλν γηα ην Πεδίν 

 Σπκπαγήο & ειαθξύο ζρεδηαζκόο γηα 

βέιηηζηε θνξεηόηεηα, επρξεζηία θαη 

άλεζε 

 Δμειηγκέλεο επηθνηλσλίεο γηα εύθνιε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαη DGPS ζε 

πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 Ιζρπξόο επεμεξγαζηήο γηα ηαρύηαηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ζπλερή 

επεμεξγαζία 

 Αλζεθηηθή θαηαζθεπή γηα εμσηεξηθή 

ρξήζε ζε αθξαίεο ζπλζήθεο 

 

Δπειημία 

 Δθηεηακέλε ζπλδεζηκόηεηα θαη 

δπλαηόηεηεο πνιπκέζσλ 

 Πξόηππα Windows Mobile γηα πιήξε 

ζπκβαηόηεηα κε άιια ινγηζκηθά  

 Γπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε βνεζεηηθέο 

ζπζθεπέο (π.ρ. βπζόκεηξα, laser) 

 Δπεθηαζηκόηεηα GNSS: GPS ή 

GPS/Glonass 

 Σπκβαηό κε δίθηπα (VRS, FKP, MAC)



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λογισμικό MobileMapper Field & Office  
 

Οινθιεξσκέλε ιύζε:  

Τν ινγηζκηθό MobileMapper ηεο  Ashtech πεξηιακβάλεη όια ηα GIS  ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξαγκαηηθά 

ρξεηάδνληαη νη επαγγεικαηίεο ρσξίο πεξίπινθεο θαη ζπάληα ρξεζηκνπνηνύκελεο ιεηηνπξγίεο. Παξέρεη επίζεο 

άκεζε δηαζύλδεζε κε εμσηεξηθέο ζπζθεπέο, όπσο γηα παξάδεηγκα ιέηδεξ απνζηαζηόκεηξα. 

Δθαξκνγή πνιιαπιώλ ρξήζεσλ: 

Τν MobileMapper Field είλαη ε ηέιεηα ιύζε γηα ζπιινγή GIS δεδνκέλσλ, εκβαδνκέηξεζε, 

δεκηνπξγία θαη ελεκέξσζε ραξηώλ. 

Απιό θαη εύρξεζην:  

Τν ινγηζκηθό ηεο Ashtech είλαη πνιύ απιό ζηελ εθκάζεζε θαη απαηηεί ειάρηζηε εθπαίδεπζε 

ηνπ ρξήζηε. Δπηηξέπεη ηαρεία αλάπηπμε ζε όιν ην εξγαηηθό δπλακηθό, γηα κεγάιεο θιίκαθαο 

εξγαζίεο γηα ζπιινγή θαη δηαρείξηζε GIS δεδνκέλσλ. 

Παξακεηξνπνηήζηε ην MobileMapper 100 ζύκθσλα κε ηηο εθαξκνγέο ζαο 
Windows Mobile αλνηρηό ιεηηνπξγηθό:  
Με ηα Windows Mobile 6.5 κπνξείηε λα εγθαηαζηήζεηε ζην δέθηε ζαο νπνηνδήπνηε ινγηζκηθό ή 

εθαξκνγή είλαη απαξαίηεηε  γηα ηελ επόκελε δνπιεηά ζαο. Μπνξείηε λα ζπιιέμεηε GIS / GPS 

δεδνκέλα, κέζσ GIS εθαξκνγήο ηεο επηινγήο ζαο, είηε κέζσ ηξίησλ ινγηζκηθώλ, όπσο ην ArcPad ®ηεο  

ESRI ® , είηε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο Ashtech MobileMapper Field. 

Δπηινγή Λνγηζκηθνύ:  

Δπσθειεζείηε από ηηο ιύζεηο πνπ ζαο πξνζθέξνπκε ζε πνιιά πεδία εθαξκνγώλ, όπσο ζηε δαζνπνλία, 

ηε γεσξγία, ζηε δηαρείξηζε θπζηθώλ πόξσλ, ζηελ ππόγεηα ηνπνζέηεζε θαισδίσλ, θηι. Η δπλαηόηεηα 

επηινγήο ηνπ GIS ινγηζκηθνύ ή ηνπ ηερληθνύ εμνπιηζκνύ, ζε ζπλδπαζκό  κε ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό 

ζέζεο, θαζηζηά ην MobileMapper 100 έλα θνξεηό δέθηε  πνπ ηαηξηάδεη 100% κε ηηο επαγγεικαηηθέο 

ζαο αλάγθεο.



 
 

 
 

 
 

 
 

MobileMapper™ 100 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο*  
 

 

Υαξαθηεξηζηηθά GNSS 

 45 παξάιιεια θαλάιηα 

-GPS 

-GLONASS 

-L1 C/A 

-L2P, L2C 

-SBAS: WAAS/EGNOS/MSAS 

 Τερλνινγία BLADE ηεο Ashtech γηα βέιηηζηε απόδνζε 

 DGPS, RTK θαη εθ ησλ πζηέξσλ επεμεξγαζία κε 

ην ινγηζκηθό MobileMapper Office  

 Δμαγσγή ζέζεο GPS, GLONASS, SBAS θαη 

θαηαγξαθή πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ έσο 20 Hz 

(θώδηθαο θαη θάζε) 

 Δμαγσγή κελπκάησλ NMEA 183  

 RTCM2.3, RTCM3.1, CMR θαη CMR+, DBEN, ATOM 

(Βειηηζηνπνηεκέλν κήλπκα Ashtech) 

 RTK Γίθηπν: VRS, FKP, MAC 

 

Αθξίβεηα (Οξηδνληηνγξαθηθή RMS)
1

 

 Real-time SBAS: < 50 cm  

 Real-time DGPS: < 30 cm  

 Real-time RTK: <30 cm έσο 1 cm 

 Post-processing: <30 cm έσο <4 cm αλάινγα κε 

ηνλ ηξόπν ρξήζεο θαη θεξαίαο 

 

Δπεμεξγαζηήο 

 Marvel PXA 320 

 Ταρύηεηα 806 MHz 

 

Λεηηνπξγηθό ύζηεκα 

 Microsoft Windows Mobile 6.5 

 Γηαζέζηκεο γιώζζεο: Αγγιηθά, Γαιιηθά, 

Ιζπαληθά, Γεξκαληθά, Πνξηνγαιηθά, Ιηαιηθά, 

Κηλέδηθα, Κνξεάηηθα, Ιαπσληθά 

 Τν παθέην ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη: 

- GNSS εξγαιεία γηα έιεγρν GNSS 

- Internet Explorer 

- Microsoft Office Mobile 

- ActiveSync 

- Transcriber(αλαγλώξηζε ρεηξνγξάθνπ) 

 

Δπηθνηλσλία 

Modem 

 Δλζσκαησκέλν κόληεκ GPRS, EDGE class 12  

 Quad band 850/900 MHz, 1800/1900 MHz 

Bluetooth 

 Bluetooth 2.1 (class 2) κε DER 

 Πξνθίι: SPP, DUN, FTP, OPP, HSP, A2DP 

Άιιε 

 RS232, USB κέζσ βάζεο γξαθείνπ 

 Αζύξκαηνο νδεγόο LAN 802.11b/g (SDIO slot) 

 

Φπζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Μέγεζνο 

 Γέθηεο: 190x90x43 mm  

Βάξνο 

 Γέθηεο: 0,48 kg  

 Γέθηεο καδί κε ηελ κπαηαξία: 0,62 kg  

Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Πιεθηξνιόγην 

 Αιθαξηζκεηηθό εηθνληθό πιεθηξνιόγην 

 4 ηξόπνη πινήγεζεο, Ok, menu, escape, zoom 

in/out, πιήθηξα ζπληόκεπζεο 

 Φσηηδόκελν πιεθηξνιόγην 

Απεηθόληζε  

 Έγρξσκε TFT νζόλε αθήο πςειήο αλάιπζεο 

αλαγλώζηκε ζην θσο ηεο εκέξαο, LED backlight. 

 Μέγεζνο: 3.5” θαηαθόξπθε 

 

Μλήκε 

 256 MB SDRAM 

 Φσξεηηθόηεηα: 2 GB Nand Flash (non volatile) 

 SDHC θάξηα κλήκεο 

 

Πεξηβαιινληηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο: -20° έσο +60°C  

 Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο: -25° έσο +70°C 

 Υγξαζία: 90%  

 Αδηάβξνρν 

 Γόλεζε θαη θξαδαζκόο: ETS300 019, δόλεζε MIL 

STD 810 κέζνδνο 514.5 

 Αληνρή ζε ειεύζεξε πηώζε από ύςνο 1.2 m ζε 

ηζηκέλην 

 

Δλεξγεηαθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Απνζπώκελε κπαηαξία: Ιόλησλ Ληζίνπ, 6600mAh 

 Γηάξθεηα: > 8 ώξεο @ 20 ºC κε ελεξγό ην GNSS 
(3)   

 Γηάξθεηα θόξηηζεο: 3 hours 

 Ιζρύο: 9-28 VDC 

 

Πνιπκέζα & Αηζζεηήξεο 

 Κάκεξα 3Mpixel 

 Δ–Compass 

 G–Sensor 

 Μηθξόθσλν 

 Ηρείν 

 

 

 

Δπηινγέο Λεηηνπξγίαο 

 GLONASS 

 Fast Output  

Δπηινγέο Λνγηζκηθνύ 

 MobileMapper Field θαη Office Ashtech ινγηζκηθό 

 Δπηινγή γηα κεηεπεμεξγαζία κέζσ ηνπ 

MobileMapper Field 

 ESRI® ArcPad® bundle ινγηζκηθό πεδίνπ 

 

Παξειθόκελα 

 Καηαδεηθηηθή πέλλα 

 Βάζε γξαθείνπ: 

-  Μνλάδα Φόξηηζεο  

-  RS232 ζύξα επηθνηλσλίαο 

-  USB Host θαη Device 

-  Πξόζζεηε ππνδνρή θόξηηζεο ηεο κπαηαξίαο 

 Φνξηηζηήο A/C  

 USB θαιώδην 

 

Πξναηξεηηθά Δμαξηήκαηα 

 Δμσηεξηθή θεξαία αθξίβεηαο  GPS + GLONASS L1 κε 

θαιώδην 

 Δμσηεξηθή θεξαία αθξίβεηαο  L1/L2 GNSS κε θαιώδην 

 Μαγλεηηθή θεξαία απηνθηλήηνπ 

 Βάζε ζηήξημεο 

 Θήθε κεηαθνξάο 

 
(*)   Σπκπεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ. 

(1) Γηα επηδόζεηο πςειήο αθξίβεηαο πξνϋπνηίζεηαη PDOP <4 θαη 

SVs>5. Η αθξίβεηα κπνξεί λα επεξεαζηεί από ηηο αηκνζθαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ην απμεκέλν multipath, από ηε γεσκεηξία ησλ 

δνξπθόξσλ θαη από ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ 

δηνξζώζεσλ. 

(2) Φνξηώλεηαη θαηά ηελ αγνξά ηνπ δέθηε –δελ είλαη δπλαηή ε 

πεξαηηέξσ ηξνπνπνίεζε ηεο OS γιώζζαο. 

(3) Φσξίο BT ή WLAN ελεξγνπνηεκέλα ην Backlight ζηηο πξνεπηιεγκέλεο 
ξπζκίζεηο. 
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information ©2010 Ashtech LLC. All rights reserved. The Ashtech logo, BLADE and MobileMapper are trademarks of Ashtech LLC. All other product and brand names are trademarks of their 
respective holders. Rev (June 2010) 

 
 

Απνθιεηζηηθόο Αληηπξόζσπνο Διιάδνο  

JGC πζηήµαηα Γεσπιεξνθνξηθήο Α.Δ.  

Παλαγή Τζαιδάξε 3Α  & Αξηζηείδνπ 

15122 Μαξνύζη, Αζήλα 

Τ: 210 8023917, F: 210 614817 

email: info@jgc.gr www.jgc.gr 

 

Κέληξν Πώιεζεο Θεζζαινλίθεο 

GEOSENSE – Β. Πνιύρξνλνο – ∆. Ράµλαιεο Ο.Δ. 

Άλσ Τδνπµαγηάο 36 

54453 Κάησ Τνύµπα, Θεζζαινλίθε  

Τ: 2310 953353, F: 2310 953353  

email: info@geosense.gr www.geosense.gr 
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