
Część teoretyczna
10:00 - 10:30 - Rejestracja i kawa powitalna 
10:30 - 11:00 - Prezentacja EC TEST Systems
11:00 - 11:30 - Prezentacja firmy Oxford Technical Solutions – omówienie trendów obowiązujących 

w zakresie badania pojazdów
11:30 - 12:00 - Przerwa kawowa
12:00 - 14:00  - Przegląd produktów OxTs z sektora motoryzacyjnego

Pokaz sprzętu
RT3003G, stacja RT Base S + akcesoria:

• Aplikacje motoryzacyjne: Dynamika pojazdu, ADAS, pojazdy autonomiczne
• Oprogramowanie: NAVSuite - wprowadzenie i przegląd zaawansowanych funkcji

14:00 - 15:00 - Lunch

Część praktyczna
15:00 - 16:30 - Instalacja i pomiary GNSS/INS

• system RT 3003G, RT Strut
• stacja bazowa RT Base -, 
•  instalacja anten i konfiguracja RT-XLAN Base w pojeździe i oprogramowaniu
• jazda testowa i zapis danych

16:30 - 18:00 - Narzędzia do przetwarzania danych Pakiet NAVSiute. Obsługa RINEX i narzędzia do postprocessingu:
•  NAV Connect - konfiguracja jednostek RT
•  NAV Display -  podgląd online i rejestracja danych. 

 Dowolna konfiguracja prezentacji danych do monitorowania testów pojazdu
•  NAV Graph - Wyświetlanie, analiza i przygotowanie danych do raportowania
•  NAV Solve - Przetwarzanie danych pomiarowych, filtrowanie, korekcja

O s o b a  k o n t a k t o w a :

EC TEST Systems Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków

tel.: +48 882 040 075, 12 627 77 91
              agnieszka.czubinska@ects.pl

Zapisy przyjmujemy za pomocą formularza zgłoszeniowego  
umieszczonego na stronie, po kliknięciu 

           

Na Państwa zgłoszenia będziemy czekać do 5.10.2018 r.

Agnieszka Czubińska ZAREJESTRUJ SIĘ

OxTS Demo Day to bardzo ciekawe wydarzenie z uwagi na możliwość poznania nowoczesnej technologii 
oraz praktycznego sprawdzenia potencjału systemu, jak i spotkania na żywo ze specjalistami z Oxfordu.

Nasz partner opracowuje i produkuje najlepsze na świecie systemy nawigacji Inercyjnej i GNSS.

Najbardziej ceniona i znana seria RT3003 używana jest przez prawie wszystkich producentów 
samochodów na świecie do testowania dynamiki pojazdów, sprawdzania poprawności czujników 
systemów asystujących kierowcy (ADAS) lub opracowywania samochodów autonomicznych. 

Podczas Demo Day eksperci OxTS skupią się na przeglądzie dostępnych rozwiązań oraz praktycznej 
demonstracji systemów inercyjnych stosowanych w sektorze motoryzacyjnym. Będzie można dowiedzieć 
się jak wykonać testy zgodnie z Euro NCAP hamowania awaryjnego, przekraczania linii czy ostrzegania 
przed zderzeniem. 

Systemy RT bezproblemowo łączą pomiary GNSS i inercyjne dostarczając pomiary położenia, poślizgu  
oraz orientacji z częstotliwością do 250 Hz, zapewniając doskonalą dokładność oraz powtarzalność  
danych. System RT służy również jako system referencyjny przy rozwoju autonomicznej technologii 
pojazdów w Ameryce, Europie i Azji.

To unikalna szansa na możliwość udziału w praktycznej demonstracji systemu na torze samochodowym.

Wydarzenie jest bezpłatne. Wydarzenie będzie prowadzone w języku angielskim oraz polskim.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
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