
giới thiệu
AccuGOLF Corporation, 
The Lakes Golf Club
503 Canopy Way
Lady Lake, FL 32159

ĐỊA CHỈ:

www.accugolfusa.com

WEBSITE:

info@accugolfusa.com

EMAIL:



Đầu thập niên 70, nhóm kỹ sư 
phát triển cảm biến AccuGOLF 
�ã tham gia sáng chế hệ thống 
chơi golf trong nhà �ầu tiên tại 
Mỹ. Và từ �ó �ến nay, chúng tôi 
�ã không ngừng nghiên cứu cải 
tiến và theo sát với công nghệ 
mới. Hơn 40 năm kinh nghiệm 
sử dụng thế hệ mới nhất của 
công nghệ cảm biến thu hình 
tốc �ộ cao, tia hồng ngoại, trí 
tuệ nhân tạo �ể thu thập dữ 
liệu và phân tích trong tích tắc. 
Công nghệ này giúp chúng tôi 
tạo ra hệ thống cảm biến chính 
xác như thực tế, hơn hẳn so với 
nhiều sản phẩm khác trong 
ngành sản xuất hệ thống golf 
trong nhà hiện nay.  



Điều này cho phép chúng tôi tái tạo hoàn hảo �ường bay của bóng golf với sự trợ 
giúp của cơ học vật lý thực tế.

Thêm một bước nữa: các thuật toán của AccuGOLF cũng tính �ến tất cả các biến 
số có thể làm lệch quỹ �ạo của �ường bay như ở sân golf ngoài thực tế, bao gồm 
cả những cú �ánh trượt �ầu hoặc cắt ngang bóng, những cú �ánh bóng cạp �ất 
hoặc shank, hook hay slice, và kể cả �ộ ép vào bóng, v.v.

AccuGOLF sử dụng thuật toán tân tiến với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm �ể biến 
�ổi dữ liệu thu thập từ các cảm biến thành hình ảnh 3D, cùng lúc theo dõi từng 
chuyển �ộng của trái banh và �ầu gậy trong thời gian thực. 

Công nghệ thế hệ mới của AccuGOLF �o chính xác vectơ chuyển �ộng của bóng, 
vận tốc, hướng bóng, góc cất, �ộ xoáy, và góc tấn công của mặt gậy golf.

Điều này cho phép chúng tôi tái tạo hoàn hảo �ường bay của bóng golf với sự trợ 
giúp của cơ học vật lý thực tế.

Thêm một bước nữa: các thuật toán của AccuGOLF cũng tính �ến tất cả các biến 
số có thể làm lệch quỹ �ạo của �ường bay như ở sân golf ngoài thực tế, bao gồm 
cả những cú �ánh trượt �ầu hoặc cắt ngang bóng, những cú �ánh bóng cạp �ất 
hoặc shank, hook hay slice, và kể cả �ộ ép vào bóng, v.v.



Hướng xoáy ngang
của bóng

Góc tiếp xúc bóng

Trục quay của bóng

Khoảng cách �iểm rơi 

Tổng khoảng cách cả
bóng lăn

Độ nén của bóng khi
tiếp xúc với mặt gậy

Chúng tôi sử dụng cơ học thực tế và nắm bắt một loạt các yếu tố ảnh 
hưởng �ến quỹ �ạo chơi golf trong �ời thực, chẳng hạn như:

Tốc �ộ bóng bay

Quỹ �ạo bóng và gậy

Góc �ộ cất bóng

Hướng bay của bóng

Hướng bóng xoáy ngược

Hướng xoáy xuôi của bóng

Đỉnh �iểm cao nhất
của �ường bóng

Hệ thống cảm biến với công nghệ tân tiến của AccuGOLF thu thập rất nhiều 
dữ liệu của �ường bóng và gậy �ể tái tạo trải nghiệm chơi golf như ngoài �ời 
thực. Hai camera ở các vị trí khác nhau liên tục theo dõi chuyển �ộng của 
bóng và gậy golf nhờ tốc �ộ siêu nhanh và �ộ phân giải cao. Dây cáp thế hệ 
mới AOC truyền dữ liệu �ã thu thập �ến hệ thống phân tíchvới khả năng xử lý 
10GB/giây �ể �ảm bảo �ường bóng bay ngay lập tức mà không có �ộ trễ. 



SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

DUOVISION



PHẦN MỀM

Nếu như người dùng trên thế giới thường xuyên �ặt câu hỏi so sánh 
hai phần mềm TGC2019 và E6 Connect và không biết phần mềm 
nào tốt hơn, thì với cảm biến AccuGOLF quý khách sẽ �ược sử dụng 
cả hai phần mềm hàng �ầu hiện nay.

TGC2019 và E6 Connect có chất lượng hình ảnh lên �ến 8K, chuyển 
�ộng của nước, gió, và các thời gian trong ngày �ể thêm nhiều trải 
nghiệm.

E6 Connect �ược thiết kế bởi �ội ngũ chuyên gia �ầu ngành, là 
phần mềm �ược �ánh giá chất lượng cao, giống thực tế nhất hiện 
nay trong ngành công nghệ chơi golf trong nhà.

Điều làm cho thế hệ phần mềm E6 Connect hiện nay thực sự là một 
cuộc cách mạng là nhờ vào tính kết nối rộng lớn và hiệu quả giữa 
các người dùng trên toàn cầu. Từ chơi �ối kháng 1:1 �ến tham gia 
các giải golf trực tuyến với golfer trên khắp thế giới, E6 Connect 
luôn mang lại trải nghiệm hấp dẫn nhất.

Khách hàng �ược tặng kèm Gói �ăng ký E6 Connect Extended với 105 sân 
golf khi dùng cảm biến AccuGOLF. 



TGC 2019E6 CONNECT



HỆ THỐNG CHO TƯ GIA
Mang sân tập và hàng nghìn sân golf về 

với những tính năng của hệ thống mô 
phỏng AccuGOLF. Được thiết kế bởi những 
người chơi golf nên AccuGOLF giúp quý vị 

rộng lớn bên ngoài trải nghiệm ngay trong 
ngôi nhà tiện nghi của chính mình. Bên 

trong thế giới thực.

Hơn thế nữa, hệ thống của AccuGOLF có 

vật các trò chơi yêu thích của bạn với màn 
hình siêu rộng, âm thanh vòm kỹ thuật số 
Dolby và âm thanh 5.1 kênh.



HỆ THỐNG DÀNH CHO KINH DOANH

Hệ thống AccuGOLF là câu trả lời hoàn hảo cho:

Nhà câu lạc bộ sân golf, sân tập golf
Khách sạn, khu nghỉ dưỡng, du thuyền
Phòng tập thể thao, trung tâm giải trí
Khu văn phòng

Tạo sư khác biệt cho không gian thương mại của quý vị với hệ thống chơi 
golf trong nhà AccuGOLF! Được thiết kế �ể phù hợp với �a dạng nhu cầu: 
văn phòng, nhà câu lạc bộ, tòa nhà phức hợp, khu lưu trú…; trải nghiệm siêu 
thực tế từ AccuGOLF sẽ mang �ến không gian giải trí bất kỳ thời gian nào 
cho người dùng.

Phòng chơi golf sẽ là món quà cho các nhân viên chăm chỉ, là giải pháp 
sáng kiến �ể thu hút khách hàng mới hay �ể nâng cao giá trị của tổ hợp bất 
�ộng sản. Hệ thống AccuGOLF có thể �ược tuỳ chỉnh theo nhu cầu thực tế 
của quý vị và �ược thiết kế hoà hợp với không gian, mang �ến hiệu quả �ầu 
tư và giải trí tuyệt vời trong nhiều năm.



TẠI SAO CHỌN ACCUGOLF?

nhà như thật với các hệ thống khác trên thị trường.

của mình.

tài liệu và cập nhật phần mềm liên tục.

thật hài hoà trong không gian của quý vị. Chúng tôi có thể cung cấp các 

của mình.


