
CO JE H-STAR TECHNOLOGIE?

VYSPĚLÁ ANTÉNNÍ TECHNOLOGIE

Součástí Trimble H-Star technologie 
jsou nejvyspělejší GPS antény pro 
dokonalý příjem signálu. S inženýry, 
kteří jsou specialisty na konstrukci     
a stínění antén, Trimble zaručuje,     
že GPS přijímač s H-Star technologií 
poskytuje jen ta nejčistší data  
nejvyšší kvality.

STAVEBNICOVÁ ŘEŠENÍ

Pro dosažení nejvyšší přesnosti 
vyžaduje H-Star kvalitní 
infrastrukturu referenčních stanic. 
Špičková Trimble řešení zahrnují 
sítě VRS (virtuální referenční 
stanice), jejichž pokrytí po celé 
zeměkouli rychle narůstá. Díky 
tomu jsou terénní pracovníci uvnitř 
takové sítě schopni využívat její 
data a služby hladce i v reálném 
čase. H-Star technologie umožňuje 
plně využívat výhody instalovaných 
referenčních stanic kdekoliv ve 
vašem regionu.

POLNÍ SOFTWARE SPOJUJE VŠE 
DOHROMADY

Srdcem H-Star technologie je 
progresivní polní software Trimble. 
Software ovládá GPS přijímač, 
řídí sběr dat a poskytuje neustálé 
jednoduché stavové informace, 
které pracovníkům dávají exaktní 
přehled o přesnosti dosahované 
v terénu i postprocessingem v 
kanceláři. Mají tak okamžitě k 
dispozici všechny potřebné odhady 
kvality sběru dat.

PŘESNOST V REÁLNÉM ČASE

Pokud potřebujete nejlepší H-Star 
výsledky přímo v terénu, vyberte si 
GeoExplorer® 2008 GeoXH™ nebo 
GPS Pathfinder® ProXRT. Pro příjem 
zpřesňujících korekcí v reálném 
čase dostupných na internetu 
použijte Bluetooth® technologii a 
mobilní telefon. S nejvyšší přesností 
dostupnou v reálném čase mohou 
vaši pracovníci rychle a bezpečně 
lokalizovat skrytou infrastrukturu, 
podzemní kabely nebo potrubí.

DOKONALÁ GNSS TECHNOLOGIE 

Po více než 25 let je Trimble vedoucí 
světovou společností v oblasti 
výzkumu a vývoje GPS a GNSS 
(Global Navigation Satellite System) 
systémů. Trimble H-Star hardwarová 
řešení se špičkovou GNSS technologií 
obsahují poslední poznatky 
technologií pro určování polohy, 
včetně v praxi ověřených technik pro 
eliminaci vícecestného šíření signálu 
(multipath) a chyb ionosféry.

H-Star 
Technologie

Jestliže vaše GIS databáze vyžaduje nejvyšší míru přesnosti, řešením je 
Trimble® H-Star™ technologie. Poskytuje subfoot (<30 cm) až decimetrovou 
(10 cm) přesnost v reálném čase nebo při postprocessingu. Byla vyvinuta s 
ohledem na potřeby profesionálů z oblasti GIS a mapování. H-Star technologie 
spojuje špičkovou hardwarovou technologii a vyspělé softwarové algoritmy, 
čímž je dosaženo bezprecedentní přesnosti. Následující sekce vysvětlují, 
jak jsou jednotlivé součásti H-Star technologie optimalizovány pro dosažení 
nejlepšího chování systémů a výsledků.
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JAK TO FUNGUJE? 

Pro dosažení nejvyšší přesnosti kombinuje Trimble H-Star technologie výhody konstrukce 
GPS přijímačů a pokročilého terénního a zpracovatelského softwaru. Výsledkem je výkonný            
a jednoduše použitelný system, umožňující sběr dat bez časových ztrát, dodatečných nákladů 
a zpracování dat, které byly v minulosti s vysoce přesným sběrem dat nutně spojeny.
H-Star data jsou sbírána pomocí Trimble softwaru specificky vyvinutého pro vysoce přesný 
sběr dat. Stavový řádek jasně ukazuje aktuální přesnost, pokud pracujete s korekcemi v 
reálném čase, nebo předpokládanou přesnost, kteríá bude dosažena postprocessingem.         
S H-Star technologií můžete očekávat dosažení subfoot (<30 cm) nebo decimetrové (10 cm) 
přesnosti po dvou minutách nepřetržitého příjmu GPS signálu. Pokud ani dále nedojde k 
přerušení příjmu, u následujících prvků již dosáhnete této přesnosti během sekund.
Při práci v reálném čase přijímají Trimble H-Star systémy GPS korekce z VRS sítí nebo 
jednotlivých dvoufrekvenčních referenčních stanic a dosahují tak potřebnou přesnost  
okamžitě. Komfort bezkabelového příjmu korekcí přes internet lze získat pomocí Bluetooth 
mobilního telefonu.
Vyberte si Trimble H-Star produkt, který nejlépe vyhovuje vaší práci.

KTERÁ H-STAR TECHNOLOGIE JE PRO MĚ TA PRAVÁ?
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GeoXH handheld 
GeoXH z řady Trimble GeoExplorer 2008 
integruje dvoufrekvenční GPS přijímač s 
vysoce výkonným terénním počítačem. 
Jako ruční přijímač je GeoXH ideální v 
případech častého používání vozidla – 
prostě jej popadnete a jste připraveni k 
práci. GeoXH využívá H-Star technologii 
nejen pro postprocessing, ale i pro 
dosažení subfoot (<30 cm) přesnosti v 
reálném čase. Pro špičkové výsledky s 
decimetrovou přesností (10 cm) použijete 
volitelnou Zephyr externí anténu.

GPS Pathfinder ProXH receiver 
GPS přijímač, anténa a akumulátor 
pro celodenní práci jsou integrovány v 
jedné schránce. GPS Pathfinder ProXH™ 
používá H-Star technologii pro subfoot 
přesnost (<30 cm) při postprocessingu. 
Pokud je pro vás vysoká přesnost 
skutečně klíčová (20 cm), použijte 
volitelnou Zephyr™ externí anténu.      
Pro řešení vysoké přesnosti je 
kompaktní, pohodlné a cenově dostupné 
řešení ProXH skutečně tím nejlepším.

GPS Pathfinder ProXRT receiver
GPS Pathfinder ProXRT je odolný 
GNSS přijímač s integrovaným 
akumulátorem pro celodenní práci, který 
byl zkonstruován tak, aby se vyrovnal 
s obtížnými terénními podmínkami. 
ProXRT využívá H-Star technologii 
nejen pro postprocessing, ale i pro 
dosažení decimetrové (10 cm) přesnosti 
v reálném čase. Špičkový GPS přijímač                 
s volitelným příjmem GLONASS signálu         
je skutečně pružným řešením 
poskytujícím bezkonkurenční přesnost.




