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  Gintec – G9 مولتی فرکانس  GNSSمشخصات فنی گیرنده 

 

 ای منظومه چند و الملی بین محصول GNSS فرکانس مولتی گیرنده

  GINTEC5 مدلG 580 پیشرفته ماژول از گیری هرهب باBD Maxwell تریمبل ، 

 ارپاید دقتی با جنگلی نواحی و شهری پرچالش های محیط برای حل راه بهترین

 .باشد می 5۹٫55 اطمینان ضریب با مطمئن عملکردی و

 فن از پشتیبانی باG 4 سلوالر مودم و تریمبل XDL  اینترنال رادیو از مندی بهره

 را پایدار ترانسفورماسیون قدرتG 4 سیمکارت به اتکا باLTE , ZTE  های آوری

 در پیشرفته آوری فن است.این آورده ارمغان به محصول این برای UHF باند در

 تداخل کاهش و تعریفی بازه در فرکانس تقویت و تصویب باعث رادیویی سیستم

 .گردد می سیستم مجاورت در مرتبط غیر فرکانسهای
 

 

 

 

 عملیات که آورد می وجود به را امکان این  ZTE , LTE از کامل پشللتیبانی و سلللولی ای هسللته چند آوری فن به اتکا با GPRS/GSM سلللوالر مودم

 RTK سللیسللتم مختلف های متد در CORS جمله من MAX , FKP , VRS   مودم این در اکسللترنال تقویتی آنتن. شلود انجام تمام سللهولت با … و 

 صللورت به اسللت قادر و داشللته را ندارد وجودG   4 دیتای برای مناسللبی سلاخت زیر که مناطقی در را کارت سلیم از دریافتی دیتاهای تقویت وظیفه

 ارسللال قابلیت کند.همچنین دریافت آن از را تصللحیحات و شللناسللایی را باشللد میG  4 کننده ارسللال که را BTS  ایسللتگاه ترین نزدیک اتوماتیک

 .است پذیر امکان  9G- GINTECتوسط4G داخلی مودم و UHF مودم رادیو طریق از همزمان صورت به تصحیحات

 

 :فنی مشخصات

 ردیابی و کانال 002 دریافت قابلیت با GNSS  تصللحیحات دریافتی ماژول در تریمبل تکنولوژی آخرین   580BD – 6MAXWELL پیشللرفته گیرنده

 از B9B,0 فرکانسهای ، GNSS  های ماهواره از L9L,0 فرکانسهای ، GPS های ماهواره از   9C,L0,L0,L9Lفرکانسهای  دریافت ، ماهواره 62 همزمان

 ارتباط ، SBAS سلیستم فرکانسلهای دریافت آمادگی و  Galileo های ماهواره از  Boc-Alt b,9E a,9E ,9E فرکانسلهای و BeiDou های ماهواره

 ، ثانیه 0 در نقطه  قرائت و ثانیه پنج RTK شللرو  نیاز مورد زمان حداکثر ، متر 922 برد طول با وتوثبل از اسللتفاده با  Roverو Bace سللری 

 ، گیگابایت40 حجم تا  MicroSDکارت از پشللتیبانی و ثانیه 99 ترکینگ نرخ با خام های داده ماه 92سللازی ذخیره جهت گیگابایت 9 داخلی حافظه

 .دیگر فرمت چندین و ASCII,DXF فرمت با Text فایل یممستق خروجی و کنترلر روی بر RTK  برداشت اطالعات ذخیره قابلیت

 فرد به منحصللر ترکیبی با را GLONASS های ماهواره های سللیگنال اسللت قادر  9G – GINTEC ی گیرنده در ای منظومه تک سللیسللتم تکنولوژی

 از تصللحیحات دریافت که زمانی در تکنولوژی دهد.این ادامه را خود مطمئن عملکرد دقت کمال با و کرده ردیابی GPS سللیسللتم به وابسللتگی بدون و

 .بود خواهد کارآمد بسیار نباشد ممکن GPS سیستم

 

 



 

 

 

 :ارتباطی ابزارهای

 مودم رادیوG  4 از پشللتیبانی با  GPR MGS/مودم ، اورجینال کانکتورهای به مجهز اتصللال کابلهای ، 4 نسللل بلوتوث با کنترلر با گیرنده ارتباط

 اکثر با ستتااگار ، ©TrimTalk ارتباطی پرتکل با وات ۵۳ قدرت با HARXON اکستتترنال مودم رادیو همچنین و تریمبل XDL اینترنال

 CMR , های فرمت در RTK صللورت به اسللتفاده ، کیلومتری 49 برد با کانال 996 و  مگاهرتز 352 تا 392 فرکانسللی بازه در  دیگر های رادیو

4.0 ,4.9 ,4.2 ,0.4 ,0.9 RTCM , sCMRx CMR+, 

 CORS via – RTK Networkحاالت تمامی از پشتیبانی و قدرتمند سلولی مودم به اتکا با VRS , IMAX , MAX کیلومتر 92 الی 02 فاصله رنج با 

Repeater Network SDL 
 Network SDL فرد به منحصر طراحی شود مشکل دچار سخت کوهستانی و شهری مناطق در تصحیحات دریافت برای جینتک های گیرنده چنانچه

 Repeaterسللیسللتم کمک به RTK رادیو تصللحیحات ارسللال و دریافت قابلیت فرد به منحصللر تکنولوژی آمد.این خواهد  UHF و کیلومتر 90 تا را 

 تکنولوژی این دارد.با را ها Rover برای UHF باند روی بر آن ارسال وG 4 کارت سیم طریق از CORS  ایسلتگاه از اطالعات یافتدر قابلیت همچنین

 اداره شمیم همچون CORS سلیستم به اتکا با و بیس ایسلتگاه به نیاز بدون میتوان راحتی به نیز پروژه محل درG 4 اینترنت پوشلش عدم صلورت در

 .داد ادامه خود کار به …و سیما ، هدی ، تهران شهرداری سمت ، کاداستر

 

 

 

 

 )خودکار( اتوماتیک کامالً اجرای

 یازین هیچگونه و ساده بسیار محصول از استفاده کند. گوشزد کاربر به را الزم های راهنمایی تا شده طراحی محصلول این برای هوشلمند بلندگوی یک

 با ود.ش انجام تنظیمات خودکار طور به تا کند روشن را ای دگمه میتواند کاربر مثال برای نیست. کاری مرحله هر در شلما، برای پارامترها تعریف برای

 .پذیرفت خواهد پایان براحتی صحرائی عملیات محصول این

 



 
 

 

 کنترلر دیتا فنی مشخصات

 های ماهواره از کاناله دو و سلللی GNSS  دیتاهای دریافت قابلیت با ™Gintec کنترلر سلللوم نسلللل

 GPS+GLONASS+Beidou،  دستی گیرنده یک خود  GPS/GIS رسیور اتصال به نیاز بدون و بوده 

 انجام آن با را  نقطه هر برای اسللتقرار ثانیه 09 با متر سللانتی 09 دقت با را GIS  های برداشللت میتوان

 .داد

 حافظه گیگابایت چهار ، هرتز گیگا یک پردازش سرعت با ®8A – ™Cortex ARM ای حرفه پردازشگر

 حافظه کارت از پشللتیبانی و RTK و اسللتاتیک های قرائت کامل اطالعات سللازی ذخیره جهت داخلی

 SD Micro990 رم ، گیگابایت 40 تا DDR اینچی 5٫4نمایش صلفحه ، مگابایتی  TFT لمسی و رنگی 

 واستاندارد G892-STD-MIL نظامی استاندار با دهش سلاخته ، کامل نومریک آلفا کیبرد همراه به بزرگ

 رسیور با ارتباط ، درصلدی 922 رطوبت و ارتعاش ، زیاد حرارت برابر در باال مقاومت برای65IP مقاومتی

 باWWAN GSM G 4 سلللولی مودم ، WIFI ارتباط به مجهز ، متر 922 تا بلند برد با بلوتوث طریق از

 ماژول ،  MAX , VRS روش در CORS ایسللتگاهای از گیری بهره هتج باال العاده فوق پردازش قدرت

 با مگاپیکسلللی 9 دی اچ دوربین ، سللنج شللیب ، نما قطب به مجهز ، گیگاهرتزی 3٫0 رباتیک رادیویی

 92 قابلیت بلا آمپری میلی 4022 داخلی بلاطری ، GPS Navigation داخلی گیرنلده ، LED فلش

 .مایکروسافت 9٫6 نسخه موبایل ندوزوی عامل سیستم  ، مداوم کار ساعت

 
 

 
 

 
 

  989BD-6Maxwell – Trimbleپیشرفته گیرنده ماژول

 ها ماهواره ردیابی قابلیت با Maxwell 6 مدل تریمبل پیشترفته برد با 5G گیری اندازه سلیسیتم

 بهش گیری اندازه موجب باال دقت با چندگانه همبسلتگی اسلت. شلده سلاخته پایین ارتفاعات در

 نشده نرم آن فاصله شبه های داده و بوده نشده فیلتر ها داده این شلود. می GNSS در ها فاصلله

 همان به و کوچک ای بازه رد زمان حوزه تصحیح پایین، مسیری چند خطای و نشده( دسلتکاری)

 .است آن ویژگیهای از پردازش، دینامیکی باالی پاسخ شکل

 :ماهواره سیگنالهای همزمان ردیابی 

C/A9L : GNSS، P9L، C/A0L، P0L، C0L، E0L، 9L 

BOC 9L : Galileo،A9E  ،B9E  ،AltBOC9E   

9B : mpass(optional)BDC/Co،0B 

C/A9L : QZSS ،SAIF 9L ،C0L،9L   

C/A9L : SBAS ،9L 

 
 

 :محافظتی استاندارد

 

 ، متر 9٫9 عمق تا آب در شللدن ور غوطه متر،امکان 0 ارتفا  از سللقوط برابر در مقاوم درصللدی،922رطوبت برابر در مقاوم و 65IP اسللتاندارد دارای

 +62 الی -49 دمای در کارکرد



 

 

  :تغذیه منبع مشخصات

 در ساعت 90 الی 92 و اسلتاتیک حالت در مداوم سلاعت 99-94 کارکرد برای آمپرسلاعت میلی 8822 قدرت با لیتومی باطری به مجهز محصلول این

 .است base (RTK) ساعت 92 الی 8 و Rover (RTK) حالت

 لیتومی نو  از mAh 3322 ظرفیت با ولتی 3٫5 باطری : داخلی شللارژ قابل باطری وات 9٫0 : برق مصللر  ولت 08 الی 6 از : خارجی برق ورودی

 باشند( می جابجایی قابل اتوماتیک طور به خارجی و داخلی )باطری

 :استاندارد متعلقات

 تاچ ی صللفحه با 3S-5P  موبایل ویندوز کنترل ، اورجینال  فالنژ و  اپتیک شللاقول به مجهز تریبراک ، 5G گیرنده آنتن برای اورجینال باطری عدد 3

 استاندارد شالقی کابلهای ، PPS , PPK اطالعات تخلیه و رسلیور به کنترلر اتصلال جهت اورجینال اتصلال کابلهای ، بلوتوث ارتباط به مجهز اسلکرین

 میله و پیچی قفل دو به مجهز  اورجینال کربن فیبر ژالون ، عدد 0 باطری شارژ جهت کشلویی دو اورجینال شلارژر ، UHF رادیو و GPRS  مودم برای

 کاور و حمل ،کیف آلمنیومی یا و چوبی پایه سه ، ای

 
 

 :ها گیرنده دقت

 

PPK / Stop & Go  

Horizontal……………………….. 9cm+9ppm RMS 

Vertical………………………… 0٫9cm+9ppm RMS 

Static and Fast Static 

Horizontal……………………0٫9mm+2.9ppm RMS 

Vertical………………………… 9mm+2.9ppm RMS 

RTK Surveying 

Horizontal……………………….. 8mm+9ppm RMS 

Vertical…………………………. 99mm+9ppm RMS 

Network RTK 

Horizontal……………………….. 8mm+2.9ppm RMS 

Vertical………………………….. 99mm+2.9ppm RMS 

 

 

 :گارانتی و خدمات

 اا سپ کامل پشتیبانی با و تست گارانتی سال یک ، شرط و قید بی گارانتی سال سته با را محصتول این توتال ایران مهندستی شترکت

 .دهد می ارائه فروش

 اجمالی معرفی  شده، داده تعلیم مفاهیم بهتر درک جهت پروژه از قسمتی اجرای و دستگاه اندازی راه و نصب ، تخصصی آموزش خدمات ارائه همچنین

 .باشد می میسر رایگان کامال صورت به شما ی پروژه محل در توتال ایران مهندسی شرکت پشتیبان تیم توسط خرید از قبل تجهیزات تمامی
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