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SSR-SARx

  

RADAR DE ESTABILIDADE DE 
TALUDES DE LONGO ALCANCE E LONGO PRAZO
A GroundProbe está orgulhosa em apresentar o SSR-SARx; o radar de
abertura sintética (SAR) com a maior resolução e maior alcance no mercado, 
com faixa de alcance de até 4,5 quilômetros. 

TECNOLOGIA AVANÇADA DE LONGO ALCANCE

Com o mais longo alcance disponível atualmente no mercado, o 
SSR-SARx pode realizar monitoramento em até 4,5 quilômetros, 
com 50 por centro mais resolução do que qualquer outro sistema 
SAR. Possui a habilidade de coletar, continuamente, anos de 
dados, para detectar ambas falhas lentas e rápidas, mantendo o 
campo de mineração seguro e maximizando a produtividade. 

PARCERIA CONFIÁVEL E SEGURA

A GroundProbe estabeleceu parceria com a LiSALab, empresa 
italiana desenvolvedora de radares, que possui 12 anos de 
experiência em monitoramento de deslizamentos e confiabilidade 
com o SSR-SARx. A LiSALab foi a primeira companhia a trazer o 
SAR ao mercado mundial, o que significa que o SSR-SARx é um 
produto amadurecido e confiável, sendo a 6ª geração de 
hardware SAR comercializada pela companhia. 

DADOS LEVES, EM VELOCIDADE IMPRESSIONANTE

A GroundProbe adicionou seu know-how líder da indústria ao 
sistema, incluindo seu sistema integrado de imagens em alta 
resolução, que gera fotografias em tempo real, alinhadas aos 
dados do radar. O sistema também inclui o inteligente e renoma-
do sistema de processamento de sinais da GroundProbe, 
permitindo que os dados do SAR possam ser processados no 
radar. Esta funcionalidade extingue os delays na entrega de 
dados, de forma que cada varredura é completada e processada 
em apenas dois minutos, pronta para visualização e geração de 
alarmes. Os algoritmos de processamento reduzem o tamanho 
dos dados crus do SAR em 96,5%, permitindo o monitoramento 
crítico por meio de até mesmo uma conexão lenta de WiFi.

RESOLUÇÃO E PROCESSAMENTO INCOMPARÁVEIS

O SSR-SARx possui uma resolução impressionante, com 
pixels de 0,16 graus por 70 centímetros, e leva apenas dois 
minutos para varredura, processamento e geração de 
alarmes, sem latências ou delays. Todo o processamento é 
realizado no radar, de forma a manter o menor tamanho de 
arquivo possível, para fácil e ininterrupta transferência por 
meio de redes WiFi. O processamento é também embutido, 
sem a necessidade de deixar laptops não confiáveis no poço, 
e sem a necessidade de ter supercomputadores no escritório. 

SOFTWARE E SERVIÇOS COMPARTILHADOS

O SSR-SARx utiliza o software SSR-Viewer, e é apoiado pelo 
time de suporte global da GroundProbe, operando em 24 
países com presença direta em 11 deles. Estas sinergias são 
projetadas para economizar seu tempo e dinheiro quando 
mais precisa.
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AMBIENTAIS:ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS:

Ângulo de visão:
Azimute: 60°   
Elevação: 60°  
Comunicações:
Link integrado de dados sem
fio, ou por conexão à rede 
da mina

   
  

Faixa de operacional:
SSR-SARx: de 10 a 4.500 m

   

Fonte de alimentação:
Gerador DC 12 V embutido/
baterias ou conexão à rede 
da mina (100 a 250 V AC 
em 50-60 Hz)

      
   

    
 

Tempo de verificação:
Dois minutos 
Latência de dados: 

  
Localização do
monitoramento primário:

No radar, no escritório ou em
local remoto

     

Tempo de correções 
atmosféricas:

  

 

Altitude: 0 a 5000 m   
Umidade: 5% a 99%  
Chuva: 0 a 100 mm/h   
Temperatura:
Kit padrão: -25°C a +60°C    
Kit extremo: -40°C a +60°C   

  
 

Nenhuma

Instantâneo (sem delay de 
configuração). Dados corrigidos
estão disponíveis para análise
e geração de alarmes a partir 
da segunda varredura. 

Velocidade do vento:

Cobertura para baixas temperaturas 
disponível

SSR-SARx: 100 km/h

FUNÇÕES E BENEFÍCIOS

- O SSR-SARx desliza em seu trilho sem parar, em um método 
patenteado de aquisição de dados em tempo real. Isto permite 
as mais rápidas velocidades de varredura em um SAR, levando 
apenas dois minutos entre a aquisição de dados e geração de 
alarmes.

- Sistema robusto e autônomo, com processamento embutido e 
recursos de análise

- Projetado para instalação simples e rápida

- Providencia dados, informações, alarmes e controles a partir 
de localizações remotas, através de diferentes conexões com e 
sem fio

- Sistema pequeno e leve, com baixo consumo de energia. O 
SSR-SARx é um sistema patenteado de altíssima confiabili-
dade

- Trilho com três metros de comprimento proporciona a mais 
alta resolução

- Projetado para o monitoramento crítico de segurança, em 
tempo real, nos ambientes mais adversos

- Permite o monitoramento contínuo e permanente, 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, ao longo de diversos anos

- Sistema integrado de imagens para fotografias em tempo 
real da área de varredura

- Rápida implementação e monitoramento com ou sem planos 
topográficos ou integração de planos da mina

- Compatível com o software de análise SSR-Viewer

- Maior alcance do sistema, de 4,5 quilômetros

- Utiliza os alarmes sobrepostos da GroundProbe

- Permite campanhas de monitoramento e detecção de defor-
mações muito lentas, em longos períodos de tempo, por meio 
de técnica precisa de reimplementação
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