
 
 

المرآبات لتعقب  لتراك  ا  نظام 

الجيل الجديد لنظام تعقب 
 المرآبات

 

 

رآة          ن ش ات م ب المرآب زة تعق ن أجه د م ل الجدي و الجي راك ب ه ام الت نظ
دعم نظام جي إ                  . الكترونيا وي ي الج ق ى مع از عل ذا الجه س إم يعتمد تصميم ه

ي إس    ي ب ام ج اق ونظ اعي النط ة    ١٦رب ع قل ين م از مت تقبال ، جه اة إس  قن
صعبة ،           ة ال ة والظروف المناخي إستهالك الطاقة ، مصمم لإلستخدام فى البيئ

  .السرعة وتسجيل الوقت والتاريخ/ يوفر المعلومات الدقيقة المتعلقة بالموقع
ان داخل ا            سهولة فى أى مك راك ب ب ة يمكن ترآيب نظام الت شريحة  . لمرآب ال

ث    اوالت للعب ن أى مح ا م ا لحمياته صعب الوصول إليه ة ي صممة بطريق . م
  . يمكن نظام التراك ب مستخدميه من تعقب ومتابعة جميع أنواع المنقوالت

ه جي إس إم                 وى إي اعي ق  ٩٠٠/١٨٠٠يحتوى الجهاز على نطاق ترددات رب
اهيرتز  وحدة   ١٩٠٠ /٨٥٠ ميقاهيرتز ، إيه جي إس إم      تقبال جي بي     ميق إس

اة ١٦إس  ل   .  قن تهالك قلي ع اس ريعة م صورة س ل ب ي إس تعم دة الجى ب وح
  .للطاقة وتناسب عمليات البطارية االحتياطية 

ارير بكامل                   ستطيع تخزين االف التق ة، ت ذاآرة داخلي زود ب الجهاز مصمم وم
  .، التاريخ والسرعة تفاصيلها تشمل الموقع ، الوقت
وضوع داخل حاوية معدنية لحمايته من محاوالت جهاز التراك جهاز صغير م

   . العبث

يوفر الجهاز المرونة المطلوبة التى تمكن من تحديث وتعديل معالم النظام مثل 
يمكن تحديث الموقع . الموقع والفاصل الزمني من المواقع البعيدة وعلى الهواء

  .  ثانية١٥اليًا فى مدة زمنية قليلة ال تتعدى الـ 
سيناريوهات يمكن تخصيصها   فى حاالت الطوارئ يمكن إضافة المزيد من ال   

ة    . بالكامل على الهواء بستخدام برامج تطبيقات      الجهاز محمى ضد تذبب الطاق
  . الكهربائية

ة       ي إس بطريق ي ب ي إس إم و ج ام ج صائص نظ راك ب خ از الت شمل جه ي
    . ، ال يجمع هاذين النظامين فحسبمنطقية مطلقة

ام ج     ا نظ ن مزاي ازة م ة ممت راك ب مجموع ام الت وفر نظ ن  ي ي إس تمك ي ب
ار     ام األقم الل نظ ن خ ة م سام المتحرآ ع لألج د المواق ن تحدي ستخدمين م الم

  . الصناعية
ات ،     ة المرآب ب ومتابع ن تعق دم م اعى المق اق الرب ام النط دمات نظ ن خ تمك

بكة جي إس إم       تخدام أى ش ة باس ياء القيم ات العفش ، األش األشخاص ، حاوي
  . السلكية فى العالم

ر             إن نظام التراك   اعي ونظام جي بي أر إس ، تعتب رددي الرب  ب بالنطاق الت
  . مالئمة للعديد من تطبيقات التعقب وخدمات نقل البيانات من خالل الشبكة

 

   ب> جهاز التراك

  نطاق ترددي رباعي      

  ١٢جي بي أر إس الفئة       

  جي بي إس      

  واجهات صناعية       

  معالج أى أر إم        



  
     

المرآبات لتعقب  لتراك  ا  نظام 

  نظام التراك لتعقب المرآبات  ب< اك جهاز التر
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  نموذج مخطط الترآيب

 هوائي جي إس إم

 هوائي جي بي إس
 التراك

 بطارية المرآبة

   ب> المواصفات الفنية لنظام التراك
  عام .١

  رآبات ، تعقب األصول إدارة مجموعات المرآبات ، تعقب الم          :التطبيق 
  رسائل قصيرة ، جي بي أر إس ، رسائل قصيرة و جي بي أر إس     :نوع االتصال

  اإلعدادات 
 )المسافة/ الزمن ( التعقب فى الوقت الحقيقي  -
 رسائل قصيرة، أقيام الجي بي أر إس -
 إعداد إدارة الطاقة -
 )توقيت قرنتش( المنطقة –ضبط الوقت  -
 ضبط آلمة المرور -
 بعضبط التت -
 )ضبط المؤقت للتجميع( ضبط المؤقت  -

 تقنية الجي بي إس .١
   ميقاهيرتز١٥٧٥ر٤٢  ١ قناة ، إل ١٦ : الجي بي إسجهاز استقبال 

   ملم إس إيه بي٥ر٠ ملم سي إيه بي ، ٢ر٥: دقة الموقع 
  )مع الهوائي النشط( دي بي إم ١٥٨-  :حساسية التعقب

  ٢ر٣ في ٠١٨٣- إيه أى إن إم  :بروتوآول نظام تحديد المواقع العالمي 
  WGS-84: نظام تحديد اإلحداثيات

  
  وقت تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي 

   ثانية٣.٥<: البدء الساخن    
    ثانية٣٣: البدء الدافئ       

   ثانية٣٤: البدء البارد 
   فولت ٣.٠ : الجي بي إسالهوائي النشط  لنظام 

  
 االتصاالت .٢

   ميقاهيرتز٩٠٠/١٨٠٠جي إس إم نطاق ترددي رباعي الهاتف الخلوي 
  يو دي بي/ ، تي سي بي١٢الفئة  :GPRSبيانات نظام 

  يورسائل نصية ووضع بي دي : الرسائل النصية
  )٢٣٢أر إس( ٩توصيلة ذآر دي بي : التغليف

  
 األجهزة  .٣

   آور٩٦٦أى أر إم  :المعالج
   آيلو بايت٥١٢ :الذاآرة الخارحية
     آيلو بایت٩٢  :الذاآرة العشوائية

   ك إلعداد البيانات٢  :إيبروم
   في ، بطارية لتيوم  قابلة للشحن٣ :البطارية اإلحتياطية

LED indication  جي بي أر/ البطارية ، جي بي إس ، جي إس إم / الطاقة  
  ثبات تحديث من خالل المنفذ المسلسل :برمجة فالش 

  
 الكهربائية ، الميكانيكية والبيئة .٤

  ابلة للشحن أیون ق–إل أى  :البطارية 
   ساعات للبطاریة اإلحتياطية٥     

   فولت دي سي٣٢ إلى ٩ :مزود الطاقة 
 :Currentفولت١٢@  أمبير ١٨٠إلى ) حد أدنى( ملي أمبير٩٠   

  حاویة معدنية صلبة: التصميم الميكانيكي 
  ملم١٠٠x١١٥x٤٠مقاس  :األبعاد 
  )مع البطاریة( جرام ٤٠٠ :الوزن

  :نطاق درجة الحرارة 
   درجة مئویة٦٠+  درجة مئویة إلى ٠ :يل الطبيعي التشغ

    درجة مئویة٨٥+  درجة مئویة إلى ٤٠- :التخزين 
 

 


