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Wyznacza standardy w testach motoryzacyjnych 
 
 
 
 

v2 GNSS/INS do badań pojazdów o wysokiej dynamiczności 
 
 
 

 

Rodzina inercyjnych systemów 

nawigacji RT4000 firmy Oxford 

Technical Solutions łączy w sobie 

najlepsze rozwiązania technologii 

pozycjonowania GNSS z wysokiej 

jakości żyroskopami  

i przyspieszeniomierzami w celu 

zapewnienia doskonałej wydajności  

w jednej obudowie. 
 

>> Najważniejsze cechy 

• Szybki GPS dla warunków dynam. 

• Częstotliwość wyjściowa danych 250 Hz 

• Dokładność położenia do 1 cm 

• Kąt poślizgu 0,15° 

• Wiele punktów poślizgu 

• Orientacja z wysoką dokładnością  

• Ściśle sprzężone GNSS/INS 

• Opcjonalna akwizycja CAN 

• Technologia wydajnościowa OxTS gx/ix 

• Interfejs robota napędowego  

• Antena pojedyncza lub podwójna 

• Opcje GLONASS 

• Płynne i stabilne wyjścia 

• Wejście prędkości obrotowej koła 

• ITAR nie ma zastosowania 

• Dostępna kalibracja ISO 17025 

• Dołączony pakiet oprogramowania 

 
>> Zastosowania 

• Analiza dynamiki pojazdu 

• Pomiar kąta poślizgu 

• Badania ESC 

• Badania zgodne z rozporządzeniem NHTSA 

• Walidacja ADAS 

• Badania opon 

• Badania elektronicznego wspomagania 
kierownicy 

• Sterowanie robotem napędowym 

• I więcej... 

 

 
>> Eksperci w dziedzinie GNSS i technologii inercyjnej 

Zaawansowane algorytmy w RT4000 płynnie łączą dane inercyjne i GNSS, zapewniając 

płynne, solidne wyjścia w czasie rzeczywistym. Nawet w słabym środowisku GNSS 

RT4000 pozostaje dokładny z wyjściami o małych opóźnieniach, takimi jak położenie, 

prędkość, orientacja i inne. Teraz, dzięki technologii OxTS gx/ix, ulepszyliśmy pomiary 

położenia, prędkości i orientacji, czyniąc osiągi jeszcze lepszymi niż kiedykolwiek 

wcześniej. 

 
 

>> Jedna skrzynka, rozwiązanie „pod klucz” 

Łącząc w jednej kompaktowej obudowie odbiorniki GNSS, jednostkę pomiaru inercyjnego, 

pamięć wewnętrzną oraz procesor pokładowy czasu rzeczywistego, RT4000 zapewnia 

wszystko, czego potrzebujesz do kompletnego dynamicznego rozwiązania. Opcjonalna 

modernizacja CAN eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych systemów akwizycji, 

czyniąc RT4000 prawdziwym jednokomponentowym rozwiązaniem dla inżynierów 

testujących pojazdy. Wszystkie kable i anteny są w zestawie, a RT4000 jest dostarczany  

z obszernym pakietem oprogramowania, dzięki czemu można wykonać post-processing  

i wydrukować dane bez dodatkowych kosztów. 

 
 

>> Prostota, elastyczność, niezawodność 

Dzięki dostępnym opcjom bezpiecznego montażu i prostym kreatorom oprogramowania 

instalacja i obsługa RT4000 są szybkie i łatwe. Dane mogą być przesyłane w różnych 

formatach z częstotliwością do 250 Hz przez sieć Ethernet, szeregowo lub CAN. 

Wyposażony w funkcje zwiększające wydajność i funkcjonalność, w tym wprowadzanie 

prędkości obrotowej kół, interfejs robota napędowego i blokadę kursu, RT4000 zapewnia 

niezawodne działanie w każdej sytuacji. 

 
 

>> Ogólnoświatowy standard 

Inercyjne systemy nawigacji OxTS są uznawane na całym świecie za symbol precyzji  

i osiągów. Dzięki dużej liczbie systemów pracujących w całym zakresie roboczym, można 

być pewnym jakości, jakiej można oczekiwać od RT4000. Obecnie, dzięki kalibracji  

ISO 17025, nasze pomiary inercyjne są zgodne z normami krajowymi. 
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