
A Satlab SL500 és SL300 vev ők összehasonlító tesztelése 

 
Mire voltam kíváncsi ? 

- Melyik vevő végzi el gyorsabban az újrainicializálást ? 
- Melyik vevőnek nagyobb a megbízhatósága ? 
- Melyik vevő ad a bekapcsolást követően rövidebb idő alatt RTK fix pozíciót ? 
- Megtartja-e a fix pozíciót a vevő ha az inicializálás helyénél fedettebb helyre viszem 

inicializálás után ? (lent kék nyíllal jelölve) 

A teszthez az átlagosnál fedettebb helyszínt választottam. Ilyen fedettségű helyszínen már 
nem ajánlott az inicializálás (jóllehet néha mégis rákényszerül az ember).  

A mérési eredmények és következtetések a képek után találhatók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



A két vevő elvileg azonos körülmények között dolgozott. Mindkét vevő az SGO_VRS-
RTCM3.1-GLO mountpointról kapta a korrekciót, és mindkét modem Telenor hálózatra 
csatlakozott. Az SL300 vevőt a külső antennájával használtam. 

A mérés időpontja: 2013.07.22, 18:30-19:30 között 

1. Melyik vev ő végzi el gyorsabban az újrainicializálást ? 
 

Mindkét vevővel csatlakoztam a fent említett mountpointra és megvártam amíg fix 
pozíciót nem adnak. Ez az állapot mindkét vevő esetében a bekapcsolást követő 90-120 
másodpercen belül bekövetkezett. Ezután egy fémlappal letakartam mindkét vevő 
antennáját (akkora fémlapom volt, amely egyszerre le tudta árnyékolni mindkét 
antennát). Amikor észleltem, hogy mindkét vevőn a fix pozíció önállóra változott elvettem 
a lapot és indítottam a stoppert. Ezt a műveletet ismételtem 20-szor. A pozíciót mindkét 
vevő esetében az első 15 alkalommal tároltam csak, mivel mindkét kontrolleren a 
SurvCE demo változata futott (többet a 3.0 verzió nem engedélyez). 
Az újrainicializálások között maximum 20 másodperc telt el, viszonylag folyamatos volt a 
mérés. 
 
Az újrainicializáláshoz szükséges időigényeket az alábbi táblázat tartalmazza 
másodpercben. 
 

Sorszám SL500 SL300 

1 15 20 

2 10 10 

3 7 10 

4 7 15 

5 12 18 

6 10 7 

7 11 16 

8 39 50 

9 11 20 

10 12 19 

11 7 8 

12 5 8 

13 7 8 

14 8 7 

15 8 6 

16 5 35 

17 8 7 

18 8 7 

19 8 9 

20 6 6 

átlag 10.2 14.3 

 

A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy valahol a 10. és 16. inicializálás között 3-szor 
előfordult az, hogy az SL500 kevesebb mint 15 mp alatt inicializált, ám ugyanekkor az SL300 
több mint két percen belül sem tudott fix pozíciót adni. Ennek a fordítottja csak egyszer 
fordult elő. 



2. Melyik vev őnek nagyobb a megbízhatósága ? 
 
Az eltárolt 15 pozíció középértékét képeztem, majd kiszámítottam az egyes pozíciók 
középértéktől való eltérését abszolút értékben. Ezután ezek átlagát képeztem. 
Az eredmény méter egységben: 
 

 Y X M 

SL500 0.005 0.011 0.017 

SL300 0.008 0.010 0.021 

  
Hibás inicializálás az elkövetett 20 újrainicializálás közben egyszer sem fordult elő. 
 

3. Melyik vev ő ad a bekapcsolást követ ően rövidebb id ő alatt RTK fix pozíciót ? 
 
Ezt a tesztet kétszer végeztem el a fényképeken látható helyen és kétszer egy 
teljesen nyitott helyen. A zárt helyen az egyik alkalommal az SL500 győzött, a másik 
alkalommal az SL300. Ugyanez volt a helyzet a nyílt helyen is. Átlagosan 60-90 
másodperccel a bekapcsoló gomb megnyomása után volt RTK fix pozíció. 
 

4. Megtartja-e a fix pozíciót a vev ő ha az inicializálás helyénél fedettebb helyre 
viszem inicializálás után ? (az els ő képen kék nyíllal jelölve) 

 
Jelentős különbséget a két vevő viselkedése között ennél a műveletnél sem találtam. 
A nyílt helyen végzett inicializálást követően igyekeztem mindkét vevőt úgy vinni a 
fedett helyre, hogy közben ne kerüljön a leveles ágak alá az antenna. 
Tulajdonképpen lombok alá csak a nyíllal jelölt helyszínen került mindkét antenna. A 
pozíció mindvégig fix maradt. Azt azonban lehetett érzékelni, hogy lombok alatt a 
mérési középhibák nagyobban lettek (3-5 cm közötti értékek voltak).  
 
Összefoglalva:  a Satlab két RTK rovere között a mérés gyorsasága és 
megbízhatósága tekintetében jelentős különbség nincs. A NovAtel OEM 615 GNSS 
kártyát tartalmazó SL300 talán egy hajszálnyival kisebb teljesítményre képes, mint a 
Trimble BD970 kártyát tartalmazó SL500. 
 
A teljesítmény helyett tehát más szempontok alapján kell választani a két vevő közül. 
 
Néhány szempont: 
 
1. Ár:  az SL300 kb. nettó 300-400 eFt-tal kisebb beruházást igényel, mint az SL500 

2. Súly:  az SL300 rover összsúlya kb. 0.4 kg-al kevesebb, mint az SL500-é 

3. Kialakítás:  az SL300 nem kábelmentes, a kontrollernek a mérési ponton kell 
lennie. Az SL500 használója a kontrollerrel akár 30 méterre is eltávolodhat a 
vevőtől. 

4. Tápellátás:  Az SL500 készlet 2 db – külön-külön is 8 óra működési idejű – 
akkumulátort tartalmaz a vevőhöz és a kontrollerhez is. Az SL300 készletben 1 db 
10-12 óra működési idejű akkumulátor van. 

5. SIM tartó:  Az SL500 rover két SIM tartót tartalmaz (1 a vevőben, 1 a 
kontrollerben). Az áttérés az egyikről a másikra szerelés nélkül is megoldható. Az 
SL300-ban csak 1 SIM tartó van. Cseréjéhez ki kell emelni az akkumulátort. Az 
SL300 esetében célszerűbb egy mobil Wifi hotspotot vásárolni, ha több 
szolgáltató SIM kártyáját szeretné használni. 



6. GPRS modem és antenna:  Az SL500 modemje és antennája magasan az árbóc 
tetején lévő „fej” egységben van, az SL300 modemje és antennája a 
kontrollerben, kb. derékmagasságban. Elvileg az utóbbi gyengébb jelvételi 
képességet kell hogy jelentsen, de ezt eddig az SL300 vonatkozásában nem 
sikerült bizonyítani. 

7. FÖMI kapcsolat:  Az SL500 automatikusan csatlakozik a FÖMI-hez, lecsatolni 
csak a vevő kikapcsolásával lehet (igaz, újbóli bekapcsolását követően 50-60 
másodpercen belül ismét fix pozíciót ad). Az SL300 lecsatolható a FÖMI-ről a 
vevő kikapcsolása nélkül. Megjegyzés: ha az SL500-ba nem teszünk SIM kártyát, 
hanem a kontrollerébe tesszük, akkor az SL500 is lecsatolható a korrekció 
szolgáltatóról a vevő kikapcsolása nélkül. 

8. Sokoldalúság:  Az SL300 kézi vevőként – árbóc és külső antenna nélkül - is 
képes 1-4 cm pontosságú RTK fix pozíció számítására (időigénye 30-60 
másodperc), bár ez a fix pozíció 10-20 cm megbízhatóságúnak tekintendő a 
fáziscentrum pontos ismerete és megfelelő levetítésének hiányában. Az SL500 
kontrollerét kézi vevőként használva a saját beépített navigációs GPS vevőjével 
kb. 3-5 m pontosság érhető el. 

Más megközelítésben (lásd az utolsó 4 szempontot) az SL300 tűnik kevésbé 
sokoldalúnak, hiszen az SL300 kizárólag GNSS hálózati RTK roverként vagy GIS 
adatgyűjtő roverként használható. 

9. Hordozhatóság:  Az SL500 egy viszonylag súlyosnak mondható kemény 
műanyag kofferben szállítható, az SL300 egy nagyon könnyű és kisméretű 
gyöngyvászon válltáskában. 

10. GNSS kártya képességei:  Az SL500-ban 220 csatornás 3 frekvenciás Trimble 
kártya van, az SL300-ban 120 csatornás 2 frekvenciás NovAtel kártya van. Az a 
többletképesség, amely a Trimble-ben (SL500) van még minimum 4-5 évig nem 
használható ki. Az SL300 vevő 120 csatornája nem jelenthet komoly 
képességbeli korlátot még 10 év múlva sem. 

11. Sérülékenység:  Az SL500 vevő túléli a 2 méteres árbóccal való eldőlést, 
víz/portűrése IP67 fokozatú. Kontrollere (SL50 vagy SL55) azonban csak IP64 
fokozatú. Az SL300 – ahol a vevő és a kontroller egy készüléket képez – IP67 
fokú víz/portűréssel rendelkezik. Ütésállóság tekintetében „ránézésre” jobb az 
SL300 mint az SL50 vagy SL55 kontrollerek. 

12. URH: Az SL500 a beszerzésével egyidőben vagy később bármikor egyszerűen 
bővíthető belső URH rádióval, az SL300 esetében ez nem lehetséges.  

13. Bázis üzemmód:  Az SL500 – épp az előbbi képességének köszönhetően – URH 
bázisvevőként is használható. A különálló opcióként választható ADLF2 típusú 
beépíthető rádió kompatibilis szinte bármelyik földmérésben alkalmazott rádióval, 
így más gyártók RTK roverjeihez is használható bázisként. 

14. Pozíció átadása NMEA formátumban küls ő eszközre:  Az SL500 vevővel ez a 
feladat megvalósítható (pl. ha föld alatti vezetékkutató műszerre kell átküldeni a 
pozíciót), az SL300 készülék ezt a megoldást nem támogatja.  

15. Statikus utófeldolgozás:  Az SL500 néhány gombnyomással átállítható nyers 
adatrögzítés üzemmódba, ha statikus utófeldolgozással szeretnénk alappontot 
meghatározni. Az SL300-zal a nyers adatrögzítést várhatóan a SurvCE egy 
később megjelenő változata fogja biztosítani. 

  
Pécs, 2014.01.31.      Varga Zoltán 
        ügyvezető igazgató 
        Geomentor Kft. 


