
รายละเอยีด 
กล้องส ารวจแบบประมวลผลรวม (TOTAL STATION) 

 
 
1. คุณลกัษณะทัว่ไป 

เป็นกลอ้งวดัมุมและวดัระยะอยูใ่นเคร่ืองเดียวกนั และใชแ้กนร่วมกนั (TOTAL STATION) ใชว้ดัมุม ค่าพิกดั
ระยะทางไดท้นัทีในสนาม ประกอบดว้ยอุปกรณ์ครบชุด  
 
2. คุณสมบัตทิางเทคนิค 
 2.1 ระบบกล้องเลง็ทีห่มาย (TELESCOPE SYSTEM) 

2.1.1 ภาครับและภาคส่งของเคร่ืองวดัระยะอิเลค็ทรอนิคจะตอ้งถูกประกอบอยูใ่นกลอ้งเลง็ ส าหรับวดั
มุม ซ่ึงมีแกนร่วมกนั และสามารถหมุนไดร้อบตวั 

2.1.2 เสน้ผา่ศูนยก์ลางเลนส์ปากกลอ้งเลง็ (OBJECTIVE APERTURE) มีขนาด 45 มิลลิเมตร มี
ก าลงัขยายไม่นอ้ยกวา่ 30 เท่า ใหภ้าพหวัตั้ง 

  2.1.3 ใหมุ้มมองภาพกวา้ง (FIELD OF VIEW) 1 องศา 30 ลิปดา 
  2.1.4 มีระยะชดัใกลสุ้ด 1.30 เมตร 
  2.1.5 มีระบบแสงสวา่งภายในสามารถปรับแสงสวา่งได ้5 ระดบั 
                                2.1.6 มีล าแสงเลเซอร์ชนิดมองเห็นเพื่อเลง็ท่ีหมายและสามารถ เปิดและปิดล าแสง ขณะท าการรังวดั

ระยะแบบไม่ตอ้งใชป้ริซึมได ้
                                2.1.7 มีล าแสงไกดไ์ลท ์(Guide Light) ช่วยใน การวางต าแหน่ง (SETTING OUT) 
 
 2.2 ระบบการวดัมมุ 
  2.2.1 การวดัมุมใชร้ะบบ ABSOLUTE  READING  

2.2.2 ค่ามุมราบและมุมด่ิงนอ้ยท่ีสุด ท่ีสามารถอ่านได ้(MINIMUM READING) 0.5 ฟิลิปดา 
2.2.3 ความละเอียดถูกตอ้ง (ACCURACY) หรือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวดัมุมราบ และมุมด่ิง 1  

ฟิลิปดา 
2.2.4 ความไวของหลอดระดบัแบบอิเลคทรอนิค 6 ลิปดาและระดบัฟองกลมท่ีฐานกลอ้ง 10 ลิปดา ต่อ 2 

มิลลิเมตร 
2.2.5 มีกลอ้งส่องหวัหมุดติดกบัตวักลอ้ง (PLUMMET) ก าลงัขยาย 3เท่าและมีระยะโฟกสัภาพชดัใกล้

สุด 0.3 เมตร  
2.2.6  COMPENSATOR เป็นแบบ DUAL-AXIS LIQUID TILT SENSOR เพ่ือปรับค่าความ

คลาดเคล่ือนขององศาราบและองศาด่ิงโดยอตัโนมติั โดยมีช่วงการท างาน +/-6 ลิปดา 
      
  2.2.7  ระบบลอ็คจานองศาราบและด่ิงเป็นชนิดโลหะแบบลอ็คโดยหมุนเกลียว 
             



 2.3 ระบบการวดัระยะ (DISTANCE MEASUREMENT) 
2.3.1 ในสภาวะอากาศปกติ ซ่ึงมีทศันวสิยัประมาณ 20 กิโลเมตร เม่ือวดัระยะโดยใช ้

- มินิปริซึม วดัระยะทางไดต้ั้งแต่ 1.3 ถึง 500 เมตร  
- ปริซึมชนิดดวงเดียว วดัระยะทางได ้4,000 เมตร  
-  ปริซึมชนิดสามดวง วดัระยะทางได ้5,000 เมตร  
-  ไม่ใชป้ริซึม วดัระยะทางไดต้ั้งแต่ 0.3 ถึง 500 เมตร 

2.3.2 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (STANDARD DEVIATION) ของการวดัระยะโดยใชป้ริซึม                      
+/-(2 mm +2 ppm ) m.s.e. และการวดัระยะโดยไม่ใชป้ริซึม +/-(3 mm +2 ppm ) m.s.e. 

2.3.3 แสดงค่าผลการรังวดัไดถึ้ง 12 หลกั (Measurement display = 12digit) และสามารถเลือกวดัระยะ
ไดแ้บบละเอียดและแบบหยาบ 

  2.3.4 สามารถแสดงค่าการวดัระยะทางไดท้ั้งระบบเมตริก และระบบองักฤษ 
                                2.3.5 สามารถปรับแกค้่าคงท่ีของปริซึม (PRISM CONSTANT  CORRECTION) ไดต้ั้งแต ่-99 mm ถึง 

+99 mm 
                                2.3.6 สามารถปรับแกค้่าหกัเหของคล่ืนในชั้นบรรยากาศ (ASMOSPHERIC CORRECTION) โดยการ

ป้อนค่าอุณหภูมิและความกดอากาศไดต้ั้งแต ่-499 ppm ถึง +499 ppm 
  2.3.7 สามารถใชง้านไดดี้ในสภาวะอุณหภูมิปกติถึง 50 องศาเซลเซียส 
                               2.3.8 มีเสียงแสดงสญัญาณคล่ืนแสงสะทอ้นกลบั 
                               2.3.9 เวลาในการวดัแบบละเอียด 1 มิลลิเมตรใชเ้วลาไม่เกิน 0.9 วนิาที 
  2.3.10 มี Point Laser ส าหรับช้ีต าแหน่งในการรังวดัสามารถเปิดปิดการท างานได ้  
  2.3.11 มีPoint Light ส าหรับสงัเกตทิศทางของกลอ้งท่ีเลง็อยูส่ามารถเปิดปิดการท างานได ้

  2.3.12 มีปุ่มส าหรับวดัระยะทางอยา่งนอ้ย 2 ปุ่ม โดยสามารถตั้งค่าใหว้ดัระยะทางและบนัทึกค่าไดโ้ดย
อตัโนมติั  

2.4 ระบบการควบคุม ระบบการแสดงผล การถ่ายทอดข้อมูล และแบตเตอร่ี 
  2.4.1 มีหนา้จอควบคุมการปฏิบติังานและช่องแสดงค่าเหมือนกนัทั้ง 2 ดา้น 
                               2.4.2 มีหน่วยความจ าภายในตวักลอ้งส าหรับบนัทึกขอ้มูลการรังวดัในสนามได ้500 MB 
                 2.4.3 มีพอร์ตส าหรับการถ่ายเทขอ้มูลตามมาตรฐานแบบ RS-232C  
  2.4.4 มีพอร์ตส าหรับ USB Flash Memory ส าหรับถ่ายโอนขอ้มูล  
  2.4.5 จอภาพเป็นแบบ TFT QVGA color LCD ขนาด 3.5 น้ิว 
                               2.4.6 ตวักลอ้งสามารถป้องกนัความช้ืนและน ้ า (WATER PROTECTION) ในระดบั IP65 
  2.4.7 มีปุ่มควบคุมการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 24 ปุ่มสามารถใส่ค่าตวัเลขและตวัอกัษรไดโ้ดยตรง 
  2.4.8 แบตเตอร่ีขนาดมาตรฐาน 1กอ้น สามารถท างานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 18 ชัว่โมง 
  2.4.9 มีระบบรักษาความปลอดภยัในการติดตามคน้หาตวักลอ้งอยูภ่ายในตวักลอ้ง เพ่ือควบคุมผา่นทาง
อินเตอร์เน็ต 
 
 



2.5 ความสามารถพืน้ฐาน 
2.5.1 ใชร้ะบบปฏิบติัการ Window Embedded CE 6.0 หรือดีกวา่ 
2.5.2 มีฟังกช์นัการปรับแกว้งรอบภายในตวักลอ้ง (Traverse Adjustment) 
2.5.3 สามารถวดัความสูงของต าแหน่งท่ีไม่สามารถวางปริซึมได ้(Remote Elevation Measurement) 
2.5.4 สามารถวดัระยะระหวา่งจุดท่ีมีส่ิงกีดขวางแนวเลง็ได ้(Missing Line Measurement) 

  2.5.5 สามารถก าหนดทิศทางอา้งอิง โดยการป้อนใส่ค่าพิกดัของจุดอา้งอิง 
  2.5.6 มีฟังกช์นัการท างานเพ่ือคน้หาจุดหรือก าหนดจุดในสนามได ้(Setting Out) 
  2.5.7 มีฟังกช์นัรังวดัเพ่ือหาค่าพิกดัของจุดตั้งกลอ้ง (Resection) 
  2.5.8 ฟังกช์นัค านวณหาจุดตดัระหวา่งเสน้2 เสน้ (Intersection) 
  2.5.9 สามารถค านวณพ้ืนท่ี (Area Calculation) ได ้
 

3. อุปกรณ์ประกอบกล้องส ารวจแบบประมวลผล จ านวนต่อ 1 ชุดกล้อง 

1. กลอ้งพร้อมอุปกรณ์บรรจุอยูใ่นกล่องตามมาตรฐานผูผ้ลิต     จ านวน 1 ชุด 
 2. แบตเตอร่ี Li-ion แบบประจุไฟใหม่ได ้                                                                 จ านวน 1 ชุด 
                3. เคร่ืองชาร์ตไฟชนิดชาร์ตเร็ว แบบ DISCHARGE      จ านวน 1 ชุด 
 4. ปริซึมชนิด 1 ดวง พร้อมเป้าเลง็ แท่นตั้งมีช่องมองด่ิงและระดบัฟองกลม                       จ านวน  2 ชุด 
                   ประกอบกบัตวัแท่นตั้งปริซึม 
  5. ขาตั้งกลอ้งชนิดไมเ้ล่ือนสูงต ่าได ้ยีห่อ้เดียวกนักบัตวักลอ้ง    จ านวน 1 ชุด 
 6. ขาตั้งเป้ายีห่อ้เดียวกบัตวักลอ้งชนิดอลูมิเนียมเล่ือนสูงต ่าได ้    จ านวน 2 ชุด 

7. USB Flash Memory ความจุขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4 GB      จ านวน 1 อนั  
8.  ปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลกัขาวแดงแบบมีตวัเลขก ากบัยาวไม่นอ้ยกวา่ 2 เมตร   จ านวน 1 ชุด 
    พร้อมหลอดระดบัน ้ าฟองกลม  
9.  เป้ามินิปริซึม 1 ดวง        จ านวน 1 ชุด   
10. โปรแกรมรับส่งขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์กบัตวักลอ้ง                จ านวน 1 ชุด 

               11. เขม็ทิศชนิดติดกบัตวักลอ้ง                                                                               จ านวน 1 ชุด 
               12. คู่มือการใชภ้าษาองักฤษและภาษาไทย                      จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


