
Wbudowana  
                    funkcja DGPS

Instalacja 
         trzech róznych modułów GPS do wyboru

Dokładny sygnał czasu w postaci 1 PPS i HQIIA dla            

                      synchronizacji w aplikacjach nawigacyjnych i komunikacji

Wojskowy system NGNS09 dostarczany jest wraz z kompletem złącz od strony otoczenia 
sprzętowego, uchwytem montażowym pozwalającym na montaż na panelu mostku lub pod sufitem 
oraz wyjściami w ilości do 8. Ponadto dostarczyć możemy następujące pozycje sprzętowe:

Nowoczesny i kompaktowy odbiornik GPS
o parametrach pełnowymiarowego systemu.

Pantone 295

C - 100
Y - 70
Y - 8
K - 54

R - 0
G - 47
B - 95

Html 002F5F 

Pantone 335

C - 98
Y - 6
Y - 68
K - 19

R - 0
G - 127
B - 100

Html 007F64 

              GPS dla uprawnionychPełny tryb SAASM                                                                                uzytkowników

     
Antenna

 L1/L2
Wodoszczelna antena L1/L2 jest standardową anteną GPS z 
przedwzmacniaczem, z której odbiornik otrzymuje sygnały radio-
we. Antena L1/L2 jest anteną dwuczęstotliwościową dostrojoną  
do dwóch częstotliwości L1 i L2. Odbiór wojskowej częstotliwości 
L2 pozwala odbierać poprawki jonosferyczne.

          
wyswietlacz nawigacyjny

 Zdalny
 

Wyświetlacz zdalny posiada taką samą zwartą obudowę i zintegrowany 
ekran dotykowy jak macierzysty system NGNS09, z którego pochodzą 
dane GPS. System macierzysty i wyświetlacz mogą wykonywać różne 
zadania w tym samym czasie, dając operatorom możliwość dostępu do 
danych GPS i informacji nawigacyjnej w dwóch różnych lokalizacjach  
na okręcie.

     
Antena

 DGPS
Antena DGPS jest aktywną anteną pola H jest anteną z filtrem 
środkowoprzepustowym do odbioru pasma 283,5 – 335 kHz.
Montuje się ją łatwo na wsporniku z gwintem 1-14-UNC.                      

   odbiornik
 

Zwarty i bogaty w funkcje                                   podajacy 

    wielorakie sygnały na kilku niezaleznych portach wyjscia

     
    dostep

 

Bezposredni                         do informacji o pozycji i      

    nawigacji na wbudowanym ekranie dotykowym

NGNS09 wojskowy 
    odbiornik GPS 

od SkyDec

SkyDec B.V.  Mercuriusstraat 40  3133 EN  Vlaardingen  The Netherlands   

Tel. +31 (0)10 - 462 77 77  Fax +31 (0)10 - 462 72 79  Internet www.skydec.nl

Przedstawiciel w Polsce: NAVIMOR OXER, Sopot www.navox.pl 585507802
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Prosimy o kontakt w sprawie szczegółowych informacji na temat odbiornika GPS NGNS09. Możemy 
udostępnić specyfikacje szczegółowe, wyniki testów oraz sporządzić nietypową ofertę. 
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              podkreśla z dumą, że jest nie tylko formalnie zakwalifikowanym dostawcą wojskowych wersji sprzętu 
i źródłem wiedzy o GPS, ale też innowacyjną organizacją, która inicjuje projekty dla polepszenia skuteczności 
i gotowości bojowej naszych klientów. Dostarczamy najwyższej klasy sprzęt GPS dla flot wojennych na całym 
świecie, co sprawia, że jesteśmy świadomi radykalnie różnych wymagań naszych klientów i wiemy jak im 
sprostać. Często wymaga się od nas dalej idących rozwiązań, niż rynek jest w stanie w danej chwili zaoferować. 
W takich przypadkach potrafimy stawić czoła wyzwaniu i – wykorzystując całą naszą wiedzę i doświadczenie – 
rozszerzamy asortyment o nowy produkt, który stawia naszego klienta na czele konkurencji. Przykładem  
takiego produktu jest wyprodukowany przez nas ostatnio NGNS09, odbiornik który przekracza dotychczasowe 
oczekiwania naszych klientów oraz stanowi dowód naszych kwalifikacji i znajomości rynku.

Wojskowy odbiornik NGNS09, mimo że posiada kompaktowe wymiary i wbudowany ekran dotykowy, łączy w sobie 
niemal wszystkie cechy i funkcje pełnowymiarowego systemu GPS, jakie instaluje się na dużych jednostkach. 
Dający się z łatwością instalować na mostku NGNS09 dostarcza wszelkich informacji niezbędnych do kierowania 
statkiem, ponieważ można wbudować w niego trzy różne karty GPS, a uprawnieni użytkownicy mogą pracować 
w trybie SAASM. Ponadto NGNS09 rozsyłając pełny zestaw danych do wszystkich aplikacji funkcjonujących na 
okręcie udostępnia też 1 PPS i HQIIA, które mogą być dowolnie konfigurowane przez użytkownika. Zastosowa-
nie NGNS09 eliminuje część urządzeń okrętowych oraz optymalizuje procedury dzięki zintegrowaniu interfejsu 
użytkownika z pierwotnym źródłem danych GPS bez konieczności ograniczania innych funkcji. Mimo że zasad-
nicze parametry NGNS09 nie są czymś wyjątkowym, to ich kombinacja taki wyjątek stanowi. Uznanie olbrzymich 
zalet NGNS09 ze strony klientów, którzy zastosowali go w swoich systemach oraz nasze nieustanne dążenie,  
aby tworzyć innowacyjne produkty stanowią nieodłączne elementy działalności SkyDec.

Wojskowy odbiornik NGNS09 GPS jako konstrukcja 
modułowa z ekranem dotykowym mieści się w jed-
nej obudowie. Jest pomyślany jako urządzenie do 
montażu w różnorodnym otoczeniu sprzętowym i 
programowym. Pozwala uzyskać wielorakie formaty 
na kilku niezależnych portach wyjścia dostępne 
dla systemów bojowych i nawigacyjnych. Działa w 
warunkach czasu rzeczywistego i zapewnia niską 
zwłoczność danych niezależnie od modyfikacji 
wprowadzanych przez ekran dotykowy. Ponadto 
NGNS09 może równolegle odbierać kod P/Y. 
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SkyDec

Kompaktowa 
                i elastyczna budowa

NGNS09 dysponuje parametrami pełnowymiarowego, 
rozbudowanego wojskowego odbiornika GPS mimo, że 
posiada kompaktową obudowę wraz ze zintegrowanym 
ekranem dotykowym.

Zaprojektowany
       do indywidualnej konfiguracji

NGNS09 zaprojektowano z możliwością wbudowania 
trzech różnych kart odbiorników działających w trybie 
SAASM lub bez niego oraz dla zapewnienia wielora-
kich sygnałów na kilku niezależnych portach wyjścia 
do istniejącego otoczenia. NGNS09 przeznaczony do 
integracji ze sprzętem wcześniej zainstalowanym, aby 
zapewniać mu niezawodne i dokładne dane o pozycji  
i czasie GPS, jak tego wymagają używane na okręcie 
aplikacje.

Łatwy                     danych              dostep do wszystkich

Uprawnieni użytkownicy NGNS09 mają bezpośredni 
dostęp do wszystkich dostępnych danych. Pełna in-
formacja podstawowa oraz krytyczne funkcje jak  
M.O.B. mogą być dostępne za pośrednictwem ekrany 
dotykowego. Dostępne są też surowe dane satelitów  
odbieranych przez NGNS09. Cechy te czynią z NGNS09 
idealne urządzenie do montażu na mostku.

1PPS
        i HQIIA na wyjsciu

Urządzenie posiada moduł PTTI do aplikacji czasu i 
synchronizacji wykorzystujących 1PPS i HQIIA. Podaje 
on wielorakie sygnały poprzez separowane galwanicz-
nie porty wyjścia. Sygnał HQIIA może być podawany w 
standardzie TTL lub RS422A.

   Karty GPS do wyboru:

Rockwell Collins MPE (Standard Positioning Service) i Rockwell 

Collins MPE-S z modułem SAASM (Precise Positioning Service)

Karty MPE i MPE-S stanowią standard armii USA, tzw. Embedded GPS Recei- 
vers for the Ground-Based GPS receceiver Application Module (GB-GRAM).  
Stosowane w różnorodnych platformach Departamentu Obrony podlegają reżi- 
mom kontraktacyjnym Federal Civilian and Foreign Military Sales (FMS) zapew-
niając wysoce precyzyjne dane GPS czasu rzeczywistego. Małe wymiary oraz 
funkcje GB-GRAM predestynują je do zastosowań w Command and Control, 
kierowaniu amunicją, w komputerach ręcznych, pojazdach itp. MPE-S dyspo- 
nuje trybem SAASM i dlatego podlega reżimowi FMS. Do czasu uzyskania  
akceptacji w ramach RMS w NGNS09 można użyć karty MPE bez SAASM, któ- 
rą w odpowiednim momencie możemy wymienić.

Trimble F22E wraz z modułem SAASM

(Precise Positioning Service)

Karta Force 22E firmy Trimble jest 24-kanałowym odbiorni-
kiem wszystkich satelitów nad horyzontem wykorzystująca 
technologię następnej generacji Trimble, tzw. SAASM GPS 
Engine-41 (SGE-41). Force 22E daje do dyspozycji integra-
torów techniki wojskowej w pojazdach bezzałogowych i mo-
bilnej telekomunikacji zwarte, wydajne rozwiązanie nawigacji 
i czasu. Oznaczany jako MRU (Miniature Ruggedized  Unit) 
Force 22E przeznaczony jest do łatwej integracji i niezwykle 
odporny. Jest dostarczany tylko w wersji SAASM, przez co 
podlega reżimowi kontraktacyjnemu FMS.

Specyfikacja NGNS09
Wymiary bez szyny montażowej:
Wysokość : 257,5 mm   Szerokość : 406 mm   Długość : 141 mm
  
Wymiary wraz z szyną montażową:
Wysokość : 257,5 mm   Szerokość : 471 mm   Długość : 211,5 mm

Opcje zasilania:
• 100-240 VAC, 50/60 Hz • 18-36 VDC

Konstrukcja NGNS09 przewiduje elastyczną adap-
tację do oprogramowania klienta oraz specjalne in- 
terfejsy dla zastanego otoczenia w przypadku pro-
jektów modernizacyjnych. System posiada moduł 
PTTI dla aplikacji czasu używających 1 PPS oraz 
HQIIA zgodnie z wymaganiami ICD-GPS-060A/B. 
NGNS09 podaje różnorakie sygnały na niezależnych, 
separowanych galwanicznie wyjściach i przewiduje 
HQIIA na życzenie klienta w standardzie RS422A. 
O innowacyjności NGNS09 stanowi dostosowanie 
do trzech różnych odbiorników, jakie mogą być wbu-
dowane. Są to dwa odbiorniki Rockwell Collins (z 
trybem SAASM i bez) oraz jeden odbiornik Trimble 
(z trybem SAASM). Wraz z różnymi konfiguracjami 
wyjść stanowi to o niezwykłej elastyczności produktu 
i jego możliwości dostosowania do potrzeb i prefe-
rencji klienta. W wersji podstawowej system odbiera 
sygnały L1/L2 oraz dysponuje trybem DGPS przy 
użyciu anteny MF DGPS. Wbudowany ekran dotyko- 
wy oprócz wyświetlania danych nawigacyjnych poz- 
wala także użytkownikowi uzyskać informacje serwi-
sowe oraz wejść na ekrany konfiguracyjne. Wykona-
nie ustawień urządzenia oraz jego monitorowanie 
możliwe jest do wykonania na mostku. NGNS09 po- 
siada prosty system zdalnej diagnostyki przy użyciu 
portu USB, który pozwala zrzucić informacje syste-
mowe na memory stick. Mogą być one użyte w ce- 
lach archiwizacji ustawień lub do zdalnej diagnosty- 
ki przez inżynierów SkyDec.


