
 

 

 
 
 
 
FUNKCJE ZASADNICZE 

 

Wielo-konstelacyjna Smart Antena GNSS 
Acutime360TM 

    

 Odbiór sygnałów wielu  kon- 
    stelacji satelitarnych na 32  
    kanałach 
 

  Równoczesne śledzenie  
    sygnałów GPS/GLONASS  
    lub GPS/Beidou 
 

  Najwyższa czułość 
     -160 dBm podczas śledzenia 
     -148 dBm akwizycja (zimny  
         start) 
 

 Obsługa impulsów zdarzeń 
 

  Szczelna i antykorozyjna  
     obudowa  
 

  Rozszerzony zakres tempera-   
    tur pracy od -40º do +85º 
 
 

 Antena zintegrowana multi-GNSS 
Zaawansowany   wzorzec    dystrybucji 
czasu i  częstotliwości  firmy  Trimble® 
to odbiornik multi-GNSS AcutimeTM360 
zintegrowany  we  wspólnej,  odpornej 
obudowie  wraz  z  anteną  i   stopniem 
zasilania.  Odbiera  sygnały  satelitarne 
GPS, GLONASS, Beidou i jest gotowy na 
upgrade obsługi systemu Galileo. 
 
Montowany  jest na  rurowym maszcie 
dzięki  nagwintowanemu  otworowi  w 
obudowie.  Specjalne  12-stykowe  złą-
cze  pozwala  doprowadzić  zasilanie   i 
transmitować dane przy pomocy dużej 
długości kabli RS-422. 
 

Sprawdzone parametry 
Konstrukcja     AcutimeTM 360   stanowi 
kontynuację  dorobku  firmy Trimble w 
dziedzinie  wzorców czasu w koncepcji  
Smart  Antenna,  które  firma   Trimble 
produkuje      nieprzerwanie   od   1991 
roku. Parametry AcutimeTM360 zostały 
zoptymalizowane na  potrzeby  dystry-
bucji precyzyjnego czasu i obsługi algo-
rytmów  synchronizacji  sieci   szeroko-
pasmowych. 

 
AcutimeTM360 jest najefektywniejszym 
i najbardziej  konkurencyjnym  cenowo 
wzorcem  pracującym  (w  obrębie fire-
wall) w  dowolnej  aplikacji   monitoro-
wania  awarii  czy  synchronizacji   sieci 
bezprzewodowych. 

 

 

 
Świetne parametry przy niskim 
poborze prądu 
AcutimeTM360 pobiera podczas pracy 
mniej niż 1 W mocy. Z chwilą podania 
zasilania   wzorzec   rozpoczyna  akwi-
zycję sygnałów  satelitarnych i  podej-
muje tryb uśredniania   swojej pozycji 
aż osiąga  jej  dokładność  rzędu poje-
dynczych  metrów.  Następnie przełą-
cza się  w  tryb  nadkorekcji, w którym 
generuje  1  puls  na  sekundę  (PPS) o 
dokładności do 15 nsek (jeden sigma) 
w stosunku do czasu UTC i zaopatruje 
każdy   puls   w    odpowiadającą    mu 
metryczkę czasu. 
 

Zestaw startowy AcutimeTM360 
Zestaw  startowy   AcutimeTM360 poz-
zwala projektantom OEM przeprowa- 
dzić testy wszystkich funkcje wzorca i  
zaadaptować je  do potrzeb integracji   
z   własnym  otoczeniem    sprzętowo-
programowym. 
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SPECYFIKACJA OGÓLNA  
Odbiór sygnałów……………..GPS, GLONASS, Galileo1, Beidou  
System pracy …………..………………..…….… SPS, wzorzec czasu  
Dokładność 1 PPS ……………..……….…………..…15 ηs (1 sigma)  
Częstotliwość odświeżania ……………..…………………………1 Hz  
Typowa czułość akwizycji min ………....-148dBm zimny start  
Typowa czułość śledzenia sygnału min ……………… -160dBm  
Czas wyliczenia pierwszej pozycji2……………………<46s (50%),  
                   <50s (90%) zimny start  
Typowy czas re-akwizycji ……………….………………… <2s (90%)  
Dokładność pozycji horyzontalnej….<6m (50%), <9m (90%)  
Dokładność pozycji pionowej ….. <11m (50%), <18m (90%)  
1 

Gotowość sprzętowa: do uaktywnienia obsługi Galileo wymagany jest  
  upgrade firmware.  
2 

Kryteria i podane parametry czasu wyliczenia pierwszej pozycji TTFF oraz  
  reakwizycji odnoszą się do odbioru sygnałów konstelacji  GPS.  
 

CHARAKTERYSTYKA INTERFEJSU  
Transmisja szeregowa ……..……………………..……………2 porty RS  
Obsługiwane protokoły ………………………..……TSIP, NMEA 0183  
Ustawienia portów: 4.8 - 115.2kbps; 8 bitów danych ; parzysta, nieparzysta 
lub brak parzystości.  
 

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA  
Zasilanie ………….+5VDC3

 do +36VDC, zabezpieczenie przeciw  
                           odwrotnej polaryzacji  
Pobór prądu ………….………………………..…….…….…..…….<1.0Wat  
3 

Przy doborze zasilania i kabla zasilająco-transmisyjnego należy mieć na 

uwadze, że zasilenie wzorca Acutime360 prądem o dolnych wartościach 
podanego zakresu tzn.  od +5VDC do ok. +12VDC wymagać może 
ograniczenia długość kabla 
 

WARUNKI OTOCZENIA  
Zakres temperatur pracy…….…………………………-40°C do +85°C  
Wilgotność…...5%-95% w.względnej, bez kondensacji (+60°C) 
Temperatury składowania ………………………….-55°C do +105°C  
Klasa szczelności ..………………………………….….…………………..IP67  
Kompatybilność EMC…………………………….……..CE, FCC Class B  
 

 

CECHY FIZYCZNE 
Wymiary ……….…… średnica 95mm  x  wysokość 72,5 mm  
Waga……………………………………….…………..około 154 gramy 
Złącze …………….……… okrągłe 12-stykowe, wodoodporne 
Gwint wspornika …………… 1”-14 gwint prosty lub ¾” NPT 
 

Schemat mechaniczny 

 
 
 

Akcesoria dystrybutora  
 Moduły interfejsu zasilająco-przepoziomowującego 

TrimTim zewnętrzne lub w gniazdo 5.25” ściany 
przedniej PC  

 Kable zasilająco-transmisyjne o długości na zamówienie 

 Proste i kątowe wsporniki do montażu. 
 
Dodatkowe informacje techniczne i handlowe uzyskać 
można e-mailem pod info@navox.pl  
 
Elementy tego produktu podlegają ochronie patentowej 
 

W kwestii zgodności z dyrektywą RoHS-II firma Trimble opiera się na deklaracjach swoich 
poddostawców. 
 

Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian produktu w dowolnej chwili. 
 

Trimble Navigation Limited is not responsible for the operation or failure of operation of 
GPS satellites or the availability of GPS satellite signal. 
 

Trimble   Navigation  Limited, ani dystrybutorzy  nie  mają  wpływu  na   funkcjonowanie  
systemu  satelitarnego  GPS, ani na dostęp lub brak dostępu do sygnałów z tego systemu 
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AMERYKA PÓŁNOCNA 
Trimble Navigation Limited  
Corporate Headquarters  
935 Stewart Drive  
Sunnyvale, CA 94085  
Phone: +1 408.481 7741  
timing@trimble.com 

 

EUROPA  
Trimble Navigation Europe  
Phone: +4670-544-1020 

 

KOREA  
Trimble Export Ltd. Korea  
Phone: +82-2-555-5361 

 

CHINY  
Trimble Navigation Ltd. China  
Phone: +86-10-8857-7575  

L 
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