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Hareketli Platform Sistemi
Mekanik Özellikler
kuvvet/tork
arayüzü,

Mimari : 6 Serbestlik Derecesine
Uyarlanmış Stewart Hybird
Aktivasyon : Tamamen Elektrikli
(Sonsuz Vidalı mil teknolojisi)
Taban (Eşkenar Üçgen): 1675mm (98.4'')

Genel Özellikleri
Performans Özellikler
Taşıma Yükü Kütle Sınırı : 1500kg (3300Ib)
Taşıma Yükü Eylemsizlik Momenti : 1500kg.m2 (35.600Ib.f2)
Taşıma Yükü CG yatay ofset : uçuş platform merkezinden itibaren 100 mm den az
Taşıma Yükü CG dikey ofset : Uçuş platformunun tepesinden yüksekliği 800 mm den az
Taşıma Yükü Maksimum Kat Büyüklüğü : Çap 3000mm (118'')
Bağımsız Surge (mesafe/hız) : ±250 mm , ±300mm/s

Tavan (Eşkenar Üçgen) :1155mm (84.6'')

Bağımsız Sway (mesafe/hız) : ±250 mm , ±300mm/s

Yükseklik (Hareketsiz) :750mm (29.5'')

Bağımsız Heave (mesafe/hız) :±250 mm , ±300mm/s
o

Yükseklik (Hareketli) :1050mm (41.3'')
Platform Ağırlığı :700kg (1050Ib)
Sabitleme Özelliği : 6 yere dağıtılmış 2
0mm delikler 18mm bağlantı
elemanlarıyla

o

Bağımsız Yaw (mesafe/hız) : ±18 , ±30 /s
o

o

Bağımsız Pitch (mesafe/hız) : ±18 , ±30 /s
o

o

Bağımsız Roll (mesafe/hız) : ±18 , ±30 /s
Maksimum Hareket Uyarı Frekansı : 100Hz

Kontrol Kartı Özellikler

Elektriksel Özellikler

İşlemci Hızı : 600MHZ

Güç Kaynağı Gereksinimleri : 200-250V
AC Tek Faz@ 30 Amper kablolu (RC D yok)

Kontrol : Çift yönlü olarak her motor
bağımsız kontrol edilmekte ve Motorların
pozisyon bilgisi alınmaktadır
Veri İşleme Hızı : 1ms.
Çalışma : Inputa göre

Emniyet Kilitleri : Güç Kesintisinde harici
Kullanıcı Durdurma ve Mevcut Pozisyon
Durdurma
PC Bağlantısı : USB 2.0,Serial,Ethernet,Wi-fi

konum yakalama ve
değişme özellikli

“Fsm
“FsmMotion” 6dof hareketli platform

Kontroller-İşletim : Windows,IOS,
Android,Linux
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Sistemde kullandığımız cihazlar var olan internet
bağlantısını kullanabildiği gibi opsiyonel olarak GSM
Modül ve Radio-Link cihazları ile de çalışabilmektedir.
Kesintisiz güç kaynakları için de jeneratörlerde

İletişim Seçenekleri

olduğu gibi FSM Sisteminin benzer avantajları

Ethernet bağlantısı,

bulunmaktadır.

DHCP ile otomatik IP ya da Static IP
konfigürasyonu,
Var olan network ve Internet

İzleme Merkezi

bağlantısını kullanabilme,
802.11 b/g/n Wi-Fi Kablosuz bağlantı,
Kablosuz erişim noktası (Access
Point) ya da kablosuz modemlere

EĞİTMEN KONSOLU VE KONTROLLER
1.

bağlanabilirlik,
GPRS/EDGE Modem,

İzleme merkezinde, tüm bilgilerin

Eğitmen konsolu, simülasyon sistemi üzerindeki tüm sistemi eğitmen kişi tarafından denetlenmesine ve
uzaktan sisteme müdahale edilmesine olanak veren kontrol ünitesidir. Eğitmen kişi eğitmen konsolu ve
üzerindeki kontroller sayesinde aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir.

anlık olarak gözlenmesi ve alarm
durumlarının izlenmesi mümkün
kılınmaktadır. İzleme merkezi ihtiyacı

850/900/1800/1900 MHz GSM/GPRS,

2.

Sistemi Başlatma

olması durumunda, cihaz sayısı ve

EDGE bağlantısı,
3G/HSDPA Modem,

3.

Yazılım senaryolarını Yönetme

4.

Eğitimleri Yönetme

operasyon gereklilikleri dahilinde
özel tasarımlar sunmaktayız. İzleme

3G/HSDPA modemler ile çalışabilirlik,

5.

Anlık olarak Ölçme Değerlendirme Kriterlerini İzleme

merkezleri ölçeklenebilir bir yapıda

Radyolink/RF Üzerinden haberleşme,
İnternet bağlantısı bulunmayan

6.

Anlık olarak çevresel koşulları değiştirebilme

olup, teknik personelin bulunduğu
odaya yerleştirilecek monitörden,

lokasyonlara özel olarak sunulan
çözümler ile bağlantının sağlanması.

1.

Hava Koşulları

2.

Yol Koşulları

3.

Simülasyon Zamanı

4.

Trafik Seviyesi

5.

Eğitim Lokasyonu ( Simülasyon yazılımındaki aracın dünyasal pozisyonu)

7.

Sistemin Uzaktan Kalibrasyonu.

8.

Simülatör içerisindeki kursiyer ile sesli iletişim.

9.

Simülasyon verilerinin arşivlenmesi ve yönetimi ile ilgili yönetim yazılımının idaresi.

10. Acil Durdurma
11.Kamera sistemi üzerinden kursiyerin takibi ve geriye dönük olarak arşivdeki eğitimlerin izlenebilmesi.

video duvarlardan oluşan devasa bir
salona kadar tamamen ihtiyaca yönelik
oluşturulmaktadır.
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Alarmlar

Web arayüzü ile internet
bağlantısı bulunan
herhangi bir yerde SSL ile
şifrelenmiş olarak sisteme
erişebilir ve gerekli
işlemler yapılabilir.

Bir noktada ışıklı, sesli veya görüntülü
bir alarm verilebileceği gibi belirlenecek
özel durumlar için seçilmiş telefonlara
SMS veya E-Mail ile alarm bildirimleri de
yapılabilmektedir.

Web/Mobil Arayüzler
Sistem, güvenli bir şekilde internet
üzerinden de izlenebilir. Web arayüzü ile
internet bağlantısı bulunan herhangi bir
yerde SSL ile şifrelenmiş olarak sisteme
erişebilir ve gerekli işlemler yapılabilir.
Mobil arayüzleri ile de sistem, cep
telefonu ve tabletler ile de kullanıma
uygundur.

Tüm
Jeneratörlerle uyumlu
GPRS/EDGE/3G, radyolink, İnternet
üzerinden haberleşme seçenekleri.
Yakıt seviyelerini görün, depo dolum

Sahadaki jeneratörünüzün çalışmaya hazır mı?

zamanı için sistem size gerekli

Jeneratörünüzün çalıştığından emin

uyarıları yapsın.
Yağ basıncını görebilirsiniz.

olun.
Saha ekiplerinizin yerinde

Akü durumunu görebilirsiniz.

müdahalelerini azaltın.

Soğutma suyu sıcaklığını
görebilirsiniz.

Jeneratörlerinizi hırsızlığa karşı GPS
ile takip edin.

Alarm mesajlarını ve uyarıları teknik

Muhtemel sorunları gerçekleşmeden

personelinize yönlendirebilirsiniz.
Çalışma saat miktarını izleyebilirsiniz.

önleyin.
Alarm ve durum bilgilerine anında

Sıcaklık ve nem gibi ortam

ulaşın.

değişkenlerini izleyebilirsiniz.
Opsiyonel olarak ortama

SMS Servisi ile alarm durumlarından
anında haberdar olun.

yerleştirilecek bir kamera ile uzaktan

Bakım zamanı yaklaşan ve geçen
cihazların durum bilgilerine ulaşın.

görüntüleme yapabilirsiniz.

FSMMOTION PLATFORM
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