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 F90مدل  جینتکگیرنده مولتی فرکانسه 

 ای ماهواره گیرنده شده معرفی ۲۰۱۸ سال جوالی ماه در که Gintec  کمپانی جدید محصول

 Gintec F90 یافتدر الگوریتمهای ی زمینه در دنیا روز های تکنولوژی آخرین که باشد می 

 داخلی عامل سیستم با سلوالر های مودم و رادیویی روز به های تکنولوژی ، GNSS تصحیحات

 .باشد می دارا را لینوکس

 برد ) باشد می OEM729 مدل نواتل کمپانی اصلی برد دارای F90  Gintec   اس پی جی

 تمام از کانال ۵۵۵ پردازش و دریافت قابلیت و(GS18 الیکا ی گیرنده در شده استفاده

 . دارد را موقعیت تعیین های سیستم در دریافتی فرکانسهای

 قابلیت F90 جینتک اس پی جی ی گیرنده در الکترونیکی تراز و Survey Tilt تکنولوژی

 الگوریتم همچنین است. آورده فراهم را درجه ۳۰ تا گرفتن تراز به نیاز بدون نقاط قرائت

 داخلی ژیروسکوپ در شده گرفته کار به جدید نسل سنسورهای و ای محاسبه جدید های

 تراز و تیلت سنسور تکنولوژی که است آورده فراهم را امکان این F90 اس پی جی دستگاه

 .باشد نداشته ای دوره  کالیبراسیون به نیازی گیرنده الکترونیکی
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 پیشرفته از گیری بهره با ۹۰ اف جینتک مدل GINTEC  ای منظومه چند و الملی بین محصول GNSS فرکانس مولتی گیرنده

 محیط برای حل راه جدیدترین ،  OEM729 مدل کانادا نواتل بورد ۷۰۰ سری ، GNSS تصحیحات کننده دریافت ماژول ترین

 .باشد می %۱۰۰ اطمینان ضریب با مطمئن عملکردی و پایدار دقتی با جنگلی نواحی و شهری پرچالش های

 اسکن فرد به منحصر های تکنولوژی با F90 GINTEC اس پی جی در بار اولین برایTRM  سری اینترنال رادیو از مندی بهره

  ,PCC SATEL-ارتباطی های پروتکل از پشتیبانی همچنین و کانال بهترین انتخاب و تداخل از جلوگیری برای رادیو اطراف محیط

 TrimMarkIII South, TrimTalk450S, GMSK, و الیکا های گیرنده با جینتک داخلی رادیوی فرکانسی هم امکان که 

 دریافت تواناییF90 GINTEC  های دهگیرن در TRM جدید نسل های مودم رادیو در همچنین میدهد. بر کار به را تریمبل

 کیلومتری ۵ حداکثر برد به میتوان وات ۱ در رادیو توان تنظیم با و داشته را BASE ایستگاه با متحد سیگنالهای ترین ضعیف

 .یافت دست

 برای را دارپای ترانسفورماسیون قدرت 4G  سیمکارت به اتکا با LTE , ZTE های آوری فن از پشتیبانی با 4.5G سلوالر مودم

 تعریفی بازه در فرکانس تقویت و تصویب باعث ارتباطی آوری فن   در پیشرفته تکنولوژی است.این آورده ارمغان به محصول این

 این سلولی ای هسته چند آوری فن به اتکا با مودم این گردد. می سیستم مجاورت در طمرتب غیر فرکانسهای تداخل کاهش و

 سهولت با … و MAX , FKP , VRS  جمله من CORS سیستم مختلف های متد در RTK عملیات که دآور می وجود به را امکان

 برای مناسبی ساخت زیر که مناطقی در را کارت سیم از دریافتی دیتاهای تقویت وظیفه مودم این همچنین.شود انجام تمام

 می3G  کننده ارسال که را BTS  ایستگاه ترین نزدیک اتوماتیک صورت به است قادر و داشته را ندارد وجود  3G   دیتای

 .کند دریافت آن از را تصحیحات و شناسایی را باشد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :فنی مشخصات

 قابلیت میباشد، GNSS  تصحیحات دریافتی ماژول در تکنولوژی برترین که کانادا NOVATEL ماژول از گیری بهره با نود اف مدل جینتک پیشرفته گیرنده

 های ماهواره از L1,L2,L3 ،فرکانسهایGPSهای ماهواره ازL1,L2,L2C,L5  فرکانسهای  دریافت ، ماهواره ۶۰ همزمان ردیابی و کانال ۵۵۵ دریافت

  GLONASS، فرکانسهایB1,B2,B3 های ماهواره از BeiDou فرکانسهای و Boc-Alt E5b,E6, E5a, E1,  های ماهواره از Galileo فرکانسهای ،دریافت 

 ثانیه سه  RTK  شروع نیاز مورد زمان حداکثر ،Rover و Base سریع ارتباط ، NAVIC سیستم فرکانسهای ، QZSS سیستم فرکانسهای SBAS سیستم

 نرخ با خام های داده سال ۱۲ سازی ذخیره جهت گیگابایت ۳۲ تا دی اس میکرو رم نصب قابلیت و گیگابایت ۸ داخلی حافظه ، ثانیه ۱ در نقطه  قرائت و

 .دیگر فرمت چندین و ASCII,DXF فرمت با Text فایل مستقیم خروجی و کنترلر روی بر RTK  برداشت اطالعات ذخیره  ، ثانیه ۵ رکینگت

 

 :ارتباطی ابزارهای

 اطالعات تخلیه کابل اتصال برای دیگری و ( پین ۵ ) اکسترنال مودم رادیو از استفاده برای که کانکتور عدد دو ، ۴ نسل بلوتوث با کنترلر با گیرنده ارتباط

 کانکتورهای به مجهز اتصال است.کابلهای شده تعبیه F90 GINTEC اس پی جی ی گیرنده در ( پین ۸ ) افزاری نرم امور سایر و ویر فریم رسانی روز به یا و

 پرتکل با وات ۳۵ قدرت با HARXON اکسترنال مودم رادیو همچنین وTRM اینترنال مودم رادیوG  ۵٫۴ از پشتیبانی با  GPR GSM/مودم ، اورجینال

 صورت به استفاده ، کیلومتری ۳۵ برد اب کانال ۱۱۶ و  مگاهرتز ۴۷۰ تا ۴۱۰ فرکانسی بازه در  دیگر های رادیو اکثر با سازگار ، TrimTalk© ارتباطی

 RTK2.1 ,2.3 ,3.0 ,3.1 3.2های فرمت در, RTCM , sCMRx CMR+, , CMR  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : کرد جا به جا را من بیس کسی چه

 ی گیرنده در رهشدا پیغام نشانگر F90 ی گیرنده در جینتک جدید تکنولوژی

 ROVERشده مصرف باطری میزان باشد.همچنین می بیس ایستگاه جایی به جا برای 

  در میتوان را بیس توسط ای ماهواره سیگنالهای دریافت عدم یا و BASE در

 ROVER ی گیرنده F90 GINTEC کرد مشاهده. 

 

  : Server Web سرویس

 که میشود باعث F90 نتکجی گیرنده ماژول در Server Web انحصاری سرویس

 کرده ارسال Rove گیرنده به را RTK تصحیحات همزمان صورت به  Baseایستگاه

 دفتر به آنالین صورت به و دریافت را پردازش پس دیتاهای استاتیک صورت به و

 گیگابایتی ۸ داخلی حافظه کند. ارسال پردازش جهت شرکت کار

 به را ارسالی های فرمت تمامی سازی ذخیره قابلیت F90 GINTEC گیرنده  در

 استاتیک برداشت عملیات اتمام از پس حتی و داشته گیرنده در مدت طوالنی صورت

 نمود استفاده کار دفتر به آنالین ارسال جهت Cloud سرویس از میتوان

 

 :گانه چند همبستگی تکنولوژی

 قابلیت M729OE  کانادا نواتل بورد همراهی با F90 جینتک فرکانسه مولتی گیرنده

 موقعیت تعیین های سیستم تمامی از را BAND-L فرکانسهای تمامی دریافت

 کمک با باشد گرفته قرار گیرنده دست دور در ای ماهواره دارد.چنانچه

 و کرده شناسایی را خطا بدون و سالم تصحیحات گانه چند همبستگی تکنولوژی

 چند به شرایط بهترین در سینگل صورت به گیرنده دقت میکند.همچنین دریافت

 .رسید خواهد متر سانتی

 

  :Survey Tilt تکنولوژی

 نقشه جدید نسل GNSS های گیرنده در  F90 GINTEC فرد به منحصر تکنولوژی

 ژالن با نقاط دقیق قرائت جهت  ، الکترونیکی تراز و سنسور تیلت کمک به برداری

 RTKتکنولوژی ،این کنترلر روی بر دیجیتال تراز و ژالن گرفتن تراز به نیاز بدون 

 دید در که … و درخت زیر ، ها کنج ، بلند دیوارهای کنار نظیر نقاطی تا کند می کمک

 طخ از انحراف زاویه حداکثر.)شوند برداشت مناسب دقت با نیستند ها ماهواره رس

 (باشد می درجه ۳۰ عمود

 شده گرفته کار به جدید نسل سنسورهای و ای محاسبه جدید های الگوریتم همچنین

 که است آورده فراهم را امکان این F90 اس پی جی دستگاه داخلی ژیروسکوپ در

 ای دوره  کالیبراسیون به نیازی گیرنده الکترونیکی تراز و تیلت سنسور تکنولوژی

 باشد نداشته

 



 

 )خودکار( اتوماتیک کامالا  اجرای

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

 محصول این با شود. انجام تنظیمات خودکار طور به تا کند روشن را ای دگمه میتواند کاربر مثال برای .نیست کاری مرحله هر در شما، برای پارامترها تعریف

 .پذیرفت خواهد پایان براحتی صحرائی عملیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اندرویدی ۴ ورژن SURPAD ای حرفه افزار نرم

 با ®A8 – ™Cortex ARM ای حرفه پردازشگر با ™Gintec  کنترلر چهارم نسل

 سازی ذخیره جهت داخلی حافظه گیگابایت هشت ، هرتز گیگا یک پردازش سرعت

 تا SD Micro حافظه کارت از پشتیبانی و RTK و استاتیک های قرائت کامل اطالعات

 همراه به  رتینا اینچی  هفت نمایش صفحه ، مگابایتی DDR 512 رم ، گیگابایت ۳۲

 STD-MIL-نظامی استاندار با شده ساخته ، کامل نومریک آلفا کیبرد

810Gمقاومتی واستاندارد  IP68و ارتعاش ، زیاد حرارت برابر در باال مقاومت برای 

 مجهز ، متر ۱۰۰ تا بلند برد با بلوتوث طریق از رسیور با ارتباط ، درصدی ۱۰۰ رطوبت

 العاده فوق پردازش قدرت با WWAN GSM G ۵٫۴ سلولی مودم ، WIFI ارتباط به

 رادیویی ماژول ،  MAX , VRS روش در CORS ایستگاهای از گیری بهره جهت باال

 مگاپیکسلی ۵ دی اچ دوربین ، سنج شیب ، نما قطب به مجهز ، گیگاهرتزی ۴٫۲ رباتیک

 میلی ۳۲۰۰ داخلی باطری ، GPS Navigation داخلی گیرنده ، LED فلش با

 ٫۷ ورژن اندروید عامل سیستم  ، مداوم رکا ساعت ۱۰ قابلیت با آمپری

 

 : OEM NOVATEL 729 پیشرفته گیرنده ماژول
 

 بورد  ۷ سری کانادا نواتل پیشترفته برد با F90 GINTEC گیری اندازه سیسیتم

 در ها ماهواره ردیابی قابلیت با ، GS18 الیکا یتکنولوژ آخرین در شده استفاده

 گیری اندازه موجب باال دقت با چندگانه تگیهمبس است. شده ساخته پایین ارتفاعات

 شبه های داده و بوده نشده فیلتر ها داده این شود. می GNSS در ها فاصله شبه

 زمان حوزه تصحیح پایین، مسیری چند خطای و نشده( )دستکاری نشده نرم آن فاصله

 آن ویژگیهای از پردازش، دینامیکی باالی پاسخ شکل همان به و کوچک ای بازه رد

 .است

 

 

 :ماهواره سیگنالهای همزمان ردیابی 

 

L5 L2P, L2C, L1C, C/A, L1  GPS: 
L5 L3, L2P, C/A, L2 C/A, L1  GLONASS: 

E6 E5b, AltBOCE5a, E5 E1, Galileo: 

B3I B2a, B2I, B1C, B1I,  BeiDou: 
L6 L5, L2C, L1C, C/A, L1  QZSS: 

L5 (IRNSS) NavIC: 
channels 5 to up Band-L L5 L1,  SBAS: 

 



 

 :محافظتی ستانداردا

 ، متر ۵٫۱ عمق تا آب در شدن ور غوطه متر،امکان ۲ فاعارت از سقوط برابر در مقاوم درصدی،۱۰۰رطوبت برابر در مقاوم و IP67 استاندارد دارای

 +۶۰ الی -۳۵ دمای در کارکرد

  :تغذیه منبع مشخصات

 در ساعت ۱۲ الی ۱۰ و استاتیک حالت در مداوم ساعت ۱۵-۱۳ کارکرد برای آمپرساعت میلی ۸۸۰۰ قدرت با لیتومی باطری دو به مجهز محصول این

 داخلی شارژ قابل باطری ، وات ۵٫۲ : برق مصرف ، ولت ۲۸ الی ۶ از : خارجی برق ورودی .است base RTK تساع ۱۰ الی ۸ و Rover RTK حالت

 باشند( می جابجایی قابل اتوماتیک طور به خارجی و داخلی )باطری لیتومی نوع از mAh 4400 ظرفیت با ولتی ۴٫۷ باطری

 

 : ست نیم پک متعلقات لیست

 ، ژالون تبدیل ، دستی متر ، ژالون مینی ، آمپر میلی ۳۴۰۰ باتری × ۲ایستگاهی، اس پی جی باتری شارژر و آدابتور ، ایستگاهی گیرنده ، محافظ جعبه 

  خارجی رادیو اتصال کابل ، تخلیه کابل

 

 

 :ها گیرنده دقت

PPK / Stop & Go  

Horizontal……………………….. ۱cm+1ppm RMS 

Vertical………………………… ۲٫۵cm+1ppm RMS 

Static and Fast Static 

Horizontal……………………۲٫۵mm+0.5ppm RMS 

Vertical………………………… ۵mm+0.5ppm RMS 

RTK Surveying 

Horizontal……………………….. ۸mm+1ppm RMS 

Vertical…………………………. ۱۵mm+1ppm RMS 

Network RTK 

Horizontal……………………….. ۸mm+0.5ppm RMS 

Vertical………………………….. ۱۵mm+0.5ppm RMS 

 

 

 

 

 :گارانتی و خدمات

 کامل پشتیبانی با و ، شرط و قید بی گارانتی سال دو با را محصول این ایران در جینتک محصوالت رسمی نمایندگی عنوان به  توتال ایران مهندسی شرکت

 .دهد می ارائه فروش از پس

 اجمالی معرفی  شده، داده تعلیم اهیممف 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

 

 


