
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 
Η τεχνολογία του Συστήματος Εντοπισμού 
θέσης GPS μεταβάλλει με ταχύτητα τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 
βρίσκουν την πορεία τους στον πλανήτη. 
Είτε αυτό είναι για αναψυχή, είτε για τη 
σωτηρία ζωών, για την ταχύτητα στην 
πρόσβαση ή για οποιαδήποτε χρήση, η 
πλοήγηση με GPS γίνεται πιο συχνή μέρα 
με τη μέρα.   
  
Το εκπαιδευτικό σύστημα πλοήγησης με 
GPS της Degem DTR-6 είναι ιδανικό για 
την βασική κατανόηση των αρχών του 
GPS, των δορυφόρων και των αρχών 
σχεδιασμού ενός δέκτη GPS που στην 
πραγματικότητα συνδέει το σύστημα με το 
δορυφόρο πλοήγησης μέσω μίας κεραίας 
GPS. 
 
Το εγχειρίδιο των ασκήσεων παρέχει την 
ουσιαστική θεωρία και τις λεπτομερείς 
οδηγίες για τη διεξαγωγή των διαφόρων 
πειραμάτων. 

DTR-6 Σύστημα Εντοπισμού θέσης GPS 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΜΕ GPS  

  
 

 

 GPS 12 καναλιών & φέρον  

 Γρήγορη εκκίνηση (cold/warm/hot), 
Χρόνος TTFF των 45/38/8 sec 

 Γρήγορος χρόνος ανάκτησης 
0.1second 

 Έξοδος  NMEA 0183 Ver2.2 GGA, 
GLL, GSA, GSV, RMC και VTG  

 Έξοδος δυαδικού πρωτοκόλλου SiRf 

 Διαφορικό, ενσωματωμένο RTCM 
SC-104 πραγματικού χρόνου  

 Σήμα 1PPS (ενός παλμού ανά 
second)  

 Σειριακή θύρα επικοινωνίας με Η/Υ   

 Λογισμικό ανάλυσης GPS  

 

 



 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Κανάλια:                 12 

Ζώνη συχνοτήτων :          L1 C/A 
                                        
Ακρίβεια θέσης :       25 μέτρα CEP χωρίς SA 
                                        
Ακρίβεια ταχύτητας :       0.1 m/second, χωρίς SA 

Απόσταση καναλιών :     200 kHz 

Ρυθμός ενημέρωσης :     1 ανά second 

Ευαισθησία δέκτη :    -175 dB 

Τάση τροφοδοσίας εισόδου :   +5 VDC                            

Ρεύμα τροφοδοσίας :             180mA 

Σειριακή επικοινωνία :  4800 baud       

Πρωτόκολλο :     NMEA0183V2.2, δυαδικό SiRf  
                             RTCMSC-104V2.0 

Μέγιστη ταχύτητα :            550 m/sec 

Επιτάχυνση :                  4 g maximum 

Εκτίναξη :                                20 m/sec3  

Μέγιστο ύψος :        18,000 m  

Χρόνος μέχρι τον πρώτο εντοπισμό :  45/38/8    

                                                                   seconds 

Θερμοκρασία λειτουργίας :   -40 έως +85 °C (το GPS 
μόνο) 

Απαιτούμενα παρελκόμενα  

• Η/Υ Pentium με σειριακή θύρα (COM1 ή USB)  
• Παράθυρο για την τοποθέτηση της κεραίας GPS 

σε απόσταση έως 4 μέτρα από το δέκτη GPS. 
Προτεινόμενα παρελκόμενα  

• Σύνδεση internet για την απόκτηση χαρτών και 
φωτογραφιών  

 
 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ  

• Κατανόηση των αρχών του GPS. 

• Εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ 
ενός Δορυφόρου GPS και της 
εκπαιδευτικής διάταξης GPS. 

• Μέτρηση του γεωγραφικού πλάτους 
και του γεωγραφικού μήκους. 

• Επίδραση του DOP. 

• Εξοικείωση με τα HDOP & VDOP. 

• Ανάλυση των πρωτοκόλλων  
NMEA 0183. 

• Ανάλυση της ανύψωσης, του 
αζυμούθιου, του SNR. 

• Εξοικείωση με τον κώδικα PRN. 

• Κοινά πρωτόκολλα NMEA : 
GPGGA, GPGLL, GPGSA, 
GPGSV,GPRMC, GPVTG 

• Μελέτη άλλων πρωτοκόλλων GPS 
NMEA: GPALM,GPGRS, GPGST, 
GPMSS, GPZDA. 

• UTC Ημερομηνία & Χρόνος. 

• Μελέτη χρήσιμων τύπων 
μετατροπής. 

 
Εκπαιδευτικό Υλικό  
Το εγχειρίδιο των πειραμάτων έχει 
γραφτεί από παιδαγωγούς ειδικούς στα 
συστήματα πλοήγησης GPS και στις 
εφαρμογές τους. Η διαδικασία για το 
κάθε πείραμα έχει γραφτεί  ξεκάθαρα 
ώστε να επιτρέπει στους σπουδαστές την 
ολοκλήρωση με ευκολία του κάθε 
πειράματος.  

Cat. No.  

 




