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JOHDANTO
Raven Phoenix 200 GPS -vastaanottimella DGPS-navigointi on erittäin tarkkaa ja luotettavaa. Navigointi
perustuu WAAS-satelliittien DGPS-korjauksiin. Vastaanotin sopii erinomaisesti käytettäväksi
paikkatietojärjestelmissä, tarkkuutta vaativissa maataloustöissä tai muissa tilanteissa, joissa
vastaanottimelta vaaditaan hyvää suorituskykyä, helppokäyttöisyyttä ja kestävyyttä.
GPS-VASTAANOTIN
Phoenix 200 GPS -vastaanotin voi mitata reaaliaikaisia paikannusratkaisuja nopeudella 10
paikannusratkaisua minuutissa. Paikannusratkaisut lähetetään NMEA-muotoisina viesteinä RS232liitännän kautta.
Phoenix 200 -laitteessa on kaksi RS232-liitäntää ja laite voi lähettää tietoa baudinnopeuksilla 1200,
2400, 4800, 9600, 19,2k, 38,4k, 57,6k tai 115,2k. Baudinnopeus ja halutut lähtöviestit voidaan määrittää
joko sarjaportin kautta tai määritysviesteillä.
NMEA-muotoiset viestit ovat standardi useimmissa GPS-vastaanottimissa, joten ne ovat yleensä
yhteensopivia GPS-laitteiden ja -ohjelmistojen kanssa.
Vastaanottimeen on valmiiksi määritetty viestiasetukset, jotka toimivat yleensä kaikkien sovellusten
kanssa. Katso lisätietoja vaadituista viestityypeistä ja sarjaliitännöistä vastaanottimeen liitettävien
laitteiden käyttöoppaista.
SARJALIITÄNNÄN OLETUSASETUS
PORTTI

NMEA-VIESTI

VIESTINOPEUS

BAUDINNOPEUS

A

GGA, VTG, ZDA

10 Hz, 200 MHz

19200 bps

B

GGA, VTG, ZDA

5 Hz, 200 MHz

19200 bps
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WAAS-VASTAANOTIN
Phoenix 200 -laitteessa on reaaliaikainen differentiaaliratkaisu. Laite käyttää ilmaisia satelliitista
lähetettyjä WAAS-korjauksia. WAAS-korjauksia on saatavana ilmaiseksi kaikkialla Yhdysvalloissa,
osassa Kanadaa, Meksikoa ja Eurooppaa käyttämällä yhteensopivaa EGNOS-järjestelmää. Korjauksia
on saatavana ympäri vuorokauden kaikissa sääolosuhteissa.
APUOHJELMAOHJELMISTO
Useimmissa sovelluksissa ei tarvita apuohjelmaohjelmistoa vastaanottimen käyttämiseen. Raven
tarjoaa kuitenkin apuohjelmaohjelmiston. Katso kappale Vastaanottimen laiteohjelmistopäivitykset.
VASTAANOTTIMEN LAITEOHJELMISTON PÄIVITYKSET
Laiteohjelmisto on laitteen sisällä oleva ohjelmisto. Raven kehittää jatkuvasti vastaanottimiensa
suorituskykyä, ja välillä on saatavana erityisominaisuuksia. Silloin Raven kehittää uuden
laiteohjelmistoversion. Laiteohjelmistoa voi tiedustella Raveniltä. Vastaanotin täytyy päivittää liittämällä
se tietokoneeseen ja asentamalla toimitettu ohjelmisto. Kysy uusinta laiteohjelmistoa Ravenilta.
Laiteohjelmisto- ja päivitysapuohjelmat voidaan ladata seuraavista sivustoista:

päälataussivu
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/
vastaanotinsivu
http://www.ravenprecision.com/us/Support/Software/softwareCategory.jsp?ID=1
ERITYISOMINAISUUDET
Phoenix 200 -laitteessa on useita erityisominaisuuksia, jotka tekevät siitä erinomaisen useisiin
sovelluksiin. Raven on aina kiinnostunut kehittämään vastaanottimeen erityisominaisuuksia. Jos sinulla
on hyvä idea, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen fcdinfo@ravenind.com tai soita meille numeroon
+1 800 243 5435. Emme takaa, että ideasi toteutetaan, mutta haluamme harkita sitä.

TUTKALÄHTÖ
Vastaanotin voi jäljitellä Doppler-tutkaa, jota käytetään usein maatalouslaitteissa nopeuden
mittaamiseen. GPS-vastaanotin laskee aina nopeiden ja voi lähettää signaaleja laitteille, jotka käyttävät
tutkalähtöä. Yleensä laite määritetään tehtaalla tutkalähtöä varten.
Tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvitaan erityinen kaapeli Ravenilta. Huomaa, että GPS voi
määrittää nopeuden vain navigoitaessa. Jos puut peittävät liian monta satelliittia tai jos jostain muusta
syystä vastaanotin ei voi navigoida, tutkalähtö ei välttämättä toimi.
Tämän ominaisuuden skaalausominaisuuksia ja ajastussäätöjä voidaan ohjata sarjamääritysviesteillä
sarjaprotokollan määritysasiakirjassa kuvatulla tavalla. Vastaanotin lähettää oletuksena
45 Hz / 1 mph.
ASENTAMINEN
Aloita valitsemalla asennuspaikka järjestelmän osille. Älä reititä kaapeleita tai kiinnitä Phoenix 200 laitetta vielä pysyvästi. Reititä kaapelit ja kiinnitä Phoenix 200 -vastaanotin pysyvästi vasta, kun
järjestelmä toimii. Näin ongelmat on helpompi korjata, jos alkuperäisissä asennuspaikoissa on vikaa.
ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS
Phoenix 200 -vastaanottimet ovat takavirtasuojattuja. Vastaanotin ei vahingoitu, jos seuraat seuraavia
ohjeita.
Sammuta kaikki koneen laitteet. Vastaanotin kuluttaa vain vähän virtaa, ja testiin kuluu vain muutama
minuutti. Sammuta kaikki muut laitteet, koska ne voivat häiritä vastaanotinta. Kun Phoenix 200 on
toiminnassa, kytke virta muihin laitteisiin ja tutki aiheutuuko niistä häiriötä.
Kytke virta vastaanottimeen liittämällä musta johto virtalähteen (yleensä akku) negatiiviseen (-) napaan
ja punainen johto positiiviseen (+) napaan. Tarkista virtaliitännät liittämällä valopalkki tai jokin muu
sarjaliitäntä Phoenix 200 -vastaanottimeen. Jos laitteeseen on kytketty valopalkki, se syttyy, kun
laitteeseen kytketään virta. Jos käytät sarjaliitäntälaitetta, etsi NMEA-jonoja, kuten GGA, siirtymällä
näytössä. Jos laite ei toimi, irrota punainen ja musta johto virtalähteestä ja tarkista liitännät. Jos
vastaanotin on autossa tai maatalouskoneessa, kokeile käynnistää laite virta-avaimella. Jos ongelma
ei ratkea, katso lisätietoja jäljempänä olevasta virtakappaleesta tai soita tekniseen tukeemme.
Kun virta on kytketty oikein, voit katkaista virran. Kiinnitä Phoenix 200 ja toista edelliset vaiheet.
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Virta on nyt kytketty kiinnitettyyn vastaanottimeen. Phoenix 200 etsii satelliitteja. Etsintä voi kestää
muutaman minuutin. Jos antennilla on suora yhteys taivaalle, vastaanotin lähettää tietoa valopalkkiin
tai muuhun sarjaliitäntälaitteeseen.
Odota että, vastaanotin löytää WAAS-signaalin. Valitun WAAS-satelliitin almanakkatietojen etsimiseen
voi kulua yli 15 minuuttia. Vain ensimmäinen käynnistys kestää pitkään. Kun signaali löytyy, vastaanotin
käynnistyy ja signaalien vastaanotto alkaa noin viiden sekunnin kuluttua. Jos signaalia ei löydy puolessa
tunnissa, signaalissa voi olla häiriö tai vastaanotin voi olla valitun WAAS-satelliitin vastaanottoalueen
ulkopuolella.
Vastaanottimen pitäisi nyt seurata satelliitteja ja antaa tarkat differentiaalipaikkatiedot. Käynnistä koneen
muut laitteet. Jokin laite voi häiritä GPS-satelliitteja tai WAAS-signaaleja. Odota noin 30 sekuntia
jokaisen laitteen käynnistyksen jälkeen ja tarkista lopettaako vastaanotin satelliittien seuraamisen.
Käynnistä lopuksi kone ja tarkista aiheutuuko siitä häiriöitä.
Jos jonkin laitteen käynnistyksen jälkeen vastaanottimessa esiintyy häiriöitä, siirrä antenni kauemmas
laitteesta. Tarkista, että laite toimii oikein, ja tarkista laitteen virtakytkennät. Jotkin laitteet voivat
yksinkertaisesti olla liian äänekkäitä tai melu voi johtua viallisista osista.
Laite toimii nyt ilman häiriöitä muiden laitteiden kanssa. Sammuta kaikki laitteet, kiinnitä vastaanotin
ja reititä kaapelit. Kun olet valmis, toista käynnistysvaiheet.
Viimeinen vaihe opastaa Phoenix 200 -laitteesta tietoja saavien laitteiden kytkennän. Katso lisätietoja
esimerkiksi baudinnopeudesta ja vaadituista viesteistä käyttöoppaista. Yleensä laitteeseen tarvitsee
vain liittää liitäntäkaapelit. Phoenix 200 on oletuksena määritetty toimimaan useimpien järjestelmien
kanssa ilman erillistä säätämistä.
Kaikki määritys- ja WAAS-tiedot tallennetaan Phoenix 200 -vastaanottimessa olevaan säilyvään
muistiin. Jos WAAS- tai GPS-määrityksiin pitää tehdä muutoksia, käytä vastaanottimen ohjelmistoa.
VIRTA
Phoenix 200 -vastaanotin käyttää 1 - 9 voltin tasavirtatuloa. Tasavirtaa saadaan yleensä koneen
akusta tai virtasovittimesta. Jos laitteen mukana toimitetaan ajoneuvon virtasovitin varmista, että
ajoneuvossa on negatiivinen maadoitusjärjestelmä ennen kuin kytket virran. Jos laitteen mukana
toimitettiin vaihtovirtasovitin, kytke laite vaihtovirtalähteeseen.

GPS-ANTENNI
GPS on näköyhteysjärjestelmä. Vastaanottimella on oltava esteetön yhteys satelliitteihin, jotta laite
voi seurata niitä. Tyypillisimpiä esteitä ovat rakennukset, puut, koneet ja ihmiskehot. Kun kiinnität
antennia tai vastaanotinta, varmista, että antennilla on esteetön yhteys taivaalle. Sähkömoottorit,
generaattorit, vaihtovirtalaturit, välkkyvät valot, radiolähettimet, matkapuhelimet, mikroaaltouunit, tutkat,
aktiiviset antennit ym. vastaavat laitteet synnyttävät sähkö- ja magneettikenttiä, jotka voivat häiritä
GPS- tai WAAS-signaalia. Sijoita antenni tai vastaanotin pois mahdollisten häiriötekijöiden lähettyviltä.
Lähellä olevat muut kohteet voivat häiritä GPS-signaalia. Antennin suorituskyky voi heikentyä, jos
esimerkiksi asennat antennin lasikuidun alle. Kun antenni tai vastaanotin on asennettu siten, että sen
ja suojaavan muovin tai lasikuidun välillä on vähintään seitsemän millimetrin väli, voidaan saavuttaa
hyväksyttävä suorituskyky. Metalli ja muut tiheät materiaalit estävät GPS-signaalien kulkeutumisen
täysin.
KÄYTTÄMINEN
Ensimmäinen käynnistys
Sekä sisäinen GPS- että WAAS-vastaanotin on KYLMÄKÄYNNISTETTÄVÄ, kun järjestelmään
kytketään virta ensimmäisen kerran. GPS-vastaanotin etsii taivaalta satelliitteja ja lataa käyttöön
tarvittavia tietoja. WAAS-vastaanotin odottaa vaadittuja almanakkatietoja. Kylmäkäynnistys kestää
enintään 15 minuuttia. Se on tehtävä vain ensimmäisen virrankytkennän yhteydessä.
Yhdistä Phoenix 200 -laitteen A-portti ja tietokone toimitetulla sarjakaapelilla ja kytke virta. Anna
vastaanottimen olla toiminnassa samalla kun asennat ohjelmiston tietokoneeseen. Katkaise virta
kaikista tarpeettomista sähkölaitteista, jotta häiritsevää sähköistä kohinaa esiintyisi mahdollisimman
vähän.
Normaalikäyttö
Ensimmäisen kylmäkäynnistyksen jälkeen vastaanotin toimii normaalissa tilassa. Laitteen pitäisi toimia
DGPS-tilassa muutaman minuutin kuluttua virran kytkemisestä.
Kaikki määritys- ja WAAS-tiedot tallennetaan Phoenix 200 -vastaanottimessa olevaan säilyvään
muistiin. Määritysmuutokset tehdään apuohjelmaohjelmistolla.
Tutki, onko näkyvissä GPS-toimintaa mahdollisesti häiritseviä esteitä.
VIANMÄÄRITYS
·

Tärkeää: varmista, että antenni on asennettu siten, että sillä on suora yhteys taivaalle ja että se on
mahdollisimman kaukana sähköisen kohinan lähteistä.

Yritä eritellä ongelmat laitekohtaisesti:
· Vastaanotin/Antenni
· Virta
· Lähetyssivusto
· Sarjaliitännät
· Lisälaite
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ASENNUKSEN TARKASTAMINEN
Kun kytket ajoneuvon laitteisiin virran, tarkkaile, mitä vaikutuksia sillä on GPS-vastaanottimen
toimintaan. Jos vastaanotin lakkaa toimimasta oikein, kun johonkin muuhun laitteeseen kytketään
virta, laite aiheuttaa häiriötä ja voit joutua vaihtamaan vastaanottimen paikkaa. Jos häiriöitä esimerkiksi
esiintyy moottorin ollessa käynnissä, signaalin vastaanottamista häiritsee todennäköisesti sytytys tai
vaihtovirtalaturi. Siirrä vastaanotin kauemmaksi moottorista.
Vastaanotin – Tavallisesti hyvän tarkkuuden saavuttamiseen tarvitaan vain 5 GPS-satelliittia. Jos
laitteeseen on liitetty valopalkki, tarkista, että kolme keskimmäistä LED-valoa palaa
vihreänä.
Lähetykset – Jos vastaanotin on WAAS-tilassa, vastaanotin voi olla satelliitin lähetysalueen ulkopuolella
tai satelliitissa voi olla lähetyskatkos. WAAS-tilatietoja on saatavana Internetissä
osoitteessa
http://gps.faa.gov/programs/waas/waas.htm
Sarjaliitännät – Tarkista GPS Mon -ohjelmistolla oikeat liitäntäasetukset, baudinopeus ja portin numero.
Jos et käytä Ravenin toimittamaa kaapelia, varmista, että kaapeli on johdotettu oikein.
Katso kappale Sarjaliitäntä.

VASTAANOTTIMEN TEKNISET TIEDOT
Koko

17 x 12,5 cm

Paino

900 g

Käyttölämpötila

-40...+70 °C

Ilmankosteus

5 - 95 % RH

Protokollat

NMEA v2.2

Kiinnitys

Magneettinen

Tiivistymätön, +60 °C
Kanavat

12 GPS-kanavaa, 1 WAAS-kanava

Päivitystaajuus

10/sekunti A-portti
5/sekunti B-portti

Virrankulutus

Noin 3 - 2 W

Säilytyslämpötila

-40 °C - +85 °C

Tulojännite

9 - 16 VDC

Säilytyskosteus

100 % Tiivistyvä

MÄÄRITYKSET
Sarjaliitäntä
Phoenix 200 -laitteessa on kaksi kaksisuuntaista RS232-sarjaliitäntää 8-napaisessa Con-Xurosliittimessä

8-napainen Con-X-All
Napojen määrä

Signaalin nimi

1

TXA

2

RXA

3

GND

4

TUTKA

5

TXB

6

+12 VDC

7

+12 VDC virtalähtö RT

8

RXB
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GPS-SATELLIITTIPAIKANNUSJÄRJESTELMÄ
GPS on Yhdysvaltojen puolustusministeriön (DOD) luoma ja ylläpitämä satelliittipohjainen
kansainvälinen navigointijärjestelmä. Sen alkuperäinen tarkoitus oli parantaa valtion sotilaallista
puolustusta. GPS:n laajentuneet ominaisuudet tarjoavat kuitenkin erittäin tarkkoja paikannus- ja
ajoitustietoja myös monille siviilielämän sovelluksille.
GPS:n täydellinen ymmärtäminen vaatii perusteellista tutustumista järjestelmään. Tekniikan tarjoamien
hyötyjen ja perustoimintojen oppiminen ja arvostaminen ei kuitenkaan ole vaikeaa. Järjestelmän tiedot
saadaan 24 satelliitista, jotka kiertävät maapallon ympäri kahdesti vuorokaudessa kuutta rataa pitkin
noin 55 asteen kulmassa suhteessa päiväntasaajaan. Yhdessä satelliitit lähettävät jatkuvasti koodattuja
paikannus- ja ajoitustietoja korkeilla taajuuksilla (noin 1 500 MHz). GPS-vastaanottimet, joiden
antenneilla on esteetön yhteys satelliitteihin, poimivat signaalit ja laskevat koodattujen tietojen avulla
sijainteja Maan koordinaatistossa.
GPS on tänä päivänä ja tulevina vuosina paras valinta navigointijärjestelmäksi. Vaikka GPS on selvästi
maailman tarkin kaikissa sääolosuhteissa toimiva navigointijärjestelmä, siinä voi silti esiintyä merkittäviä
virheitä. GPS-vastaanottimet määrittävät sijainnin laskemalla, kuinka kauan satelliitista lähetettyjen
radiosignaalien kulkeminen maahan kestää. Kyseessä on tuttu “etäisyys = nopeus x aika” -yhtälö.
Radioaallot matkaavat valonnopeudella (nopeus). Aika määritetään GPS-vastaanottimessa olevalla
nerokkaalla koodinsovitustekniikalla. Satelliitin sijainti ilmoitetaan jokaisessa koodatussa
navigointiviestissä, joten kun aika on määritetty, vastaanotin voi trigonometrian avulla määrittää
sijaintinsa maanpinnalla.
Paikannuksen tarkkuus riippuu vastaanottimen kyvystä laskea tarkasti kunkin satelliittisignaalin matkaan
kuluva aika. Tässä on myös mahdollisten ongelmien ydin. On olemassa viisi päävirhelähdettä, jotka
voivat vaikuttaa vastaanottimen laskelmiin. Virheet koostuvat
1.

Ionosfäärin ja troposfäärin aiheuttamista viiveistä radiosignaaliin.

2.

Signaalin monitieheijastuksesta

3.

Vastaanottimen kellon poikkeamista

4.

Maata kiertävän satelliitin (efemeridi) paikkavirheistä.

5.

DOD:n aiheuttamasta satelliittisignaalin tarkoituksellisesta huonontamisesta.

Signaalin tarkoituksellinen huonontaminen tunnetaan termillä Selective Availability (rajoitettu saatavuus,
SA). Sillä halutaan estää USA:n vihollisia hyödyntämästä erittäin tarkkoja GPS-signaaleja ja
käyttämästä niitä USA:ta tai sen liittolaisia vastaan. SA on vastuussa useimmista GPS:n virheistä.
Erilaiset virheet ja huono satelliittigeometria voivat yhdessä rajoittaa GPS-tarkkuuden 100 metriin
95 % ajasta ja jopa 300 metriin 5 % ajasta. Onneksi monia näistä virheistä voidaan poistaa
differentiaalitekniikan avulla.

DIFFERENTIAALI GPS (DGPS)
WAAS
DGPS toimii niin, että erittäin suorituskykyinen GPS-vastaanotin (tukiasema) asetetaan tunnettuun
sijaintiin. Koska vastaanotin tietää tarkan sijaintinsa, se osaa määrittää satelliittisignaalien virheet.
Laite mittaa etäisyydet satelliitteihin vastaanotettuja signaaleja käyttämällä ja vertaa näitä arvoja omasta
sijainnistaan laskettuihin todellisiin etäisyyksiin. Kokonaisvirhe on mitatun ja lasketun etäisyyden välinen
ero. Jokaisen seurattavan satelliitin virhetiedot muotoillaan korjausviestiksi, joka lähetetään GPS:n
käyttäjille. Korjausviestin muoto noudattaa Radio Technical Commission of Maritime Services,
Special Committee 104:n (RTCM-SC104) luomaa standardia. Nämä differentiaalikorjaukset otetaan
huomioon GPS-laskelmissa, mikä poistaa useimmat satelliittien signaalivirheet ja parantaa tarkkuutta.
Tarkkuustaso on yksi GPS-vastaanottimen ominaisuuksista. WAAS pohjautuu maanpinnalla olevaan
noin 25 tukiaseman verkostoon, joka kattaa erittäin suuren palvelualueen. Laaja-alaiset maanpäälliset
tukiasemat vastaanottavat GPS-satelliittien signaaleja, joita käytetään DGPS-korjausten luomiseen.
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e-Dif
e-Dif on kehitetty asiakkaille, jotka tarvitsevat normaalia GPS-laitetta tarkempaa tietoa
(noin 5 - 15 metriä). e-Dif sopii asiakkaille, jotka haluavat vuosimaksuttoman vaihtoehdon.
e-Dif on luotettava navigointijärjestelmä kaikille, jotka käyttävät sopivaa vastaanotinta EteläAmerikassa, Afrikassa, Aasiassa, Australiassa tai muualla maailmassa ja haluavat samantasoista
tarkkuutta kuin SBAS- tai OmniStar VBS -palvelu. e-Dif on myös hyvä varajärjestelmä ilmaisia
differentiaalikorjausjärjestelmiä käyttäville, kuten SBAS (WAAS, EGNOS).
e-Dif antaa erittäin tarkkoja paikkatietoja suhteessa väliaikaiseen referenssipaikkaan. Paikkatiedot
saadaan keräämällä tauotta dataa 20 minuutin ajan satelliiteista ja sitten laskemalla vastaava
differentiaalikorjaus kyseiseen paikkaan. Tätä kutsutaan kalibroinniksi. Näin saadaan paikallinen
korjaus, jossa otetaan huomioon paikalliset sääolosuhteet. Kalibrointi käynnistyy automaattisesti
laitteen käynnistyessä. Kalibrointi voidaan suorittaa paikallaan tai liikkeessä. Kalibroinnin aikana
käyttäjällä on oltava esteetön yhteys taivaalle 20 minuutin ajan. Ollessaan päällä e-Difin sopeutuu
jatkuvasti ilmakehän GPS-signaaleihin aiheuttamiin muutoksiin.
Kun kalibrointi on valmis, käyttäjä voi käyttää järjestelmää jopa 4 tuntia. Laitetta ei tarvitse kalibroida
uudelleen, mikäli sitä ei ole sammutettu.
e-Difin antaman paikkatiedon tarkkuus on aluksi hyvin korkea, mutta heikkenee hiljalleen.
Paikkatietojen epätarkkuus pidetään aina mahdollisimman pienenä. Lisäksi järjestelmä laskee
automaattisesti uudet korjaukset, kun uusi satelliitti tulee kantoetäisyydelle. Paikkatiedot eivät
muutu epätarkoiksi, kun satelliitit eivät ole enää käytettävissä joko esteen takia tai käyttäjän
asetusten vuoksi.
e-Dif on Raven Industries tarjoama lisäominaisuus. e-Dif ei välttämättä kuulu oletuksena
vastaanottimeen. Lisätietoa e-Dif-käyttökoodeista ja muista e-Dif-asioista saat paikalliselta
jälleenmyyjältä.

NMEA-VIESTIT
Phoenix 200 -vastaanotinta voidaan käyttää tiedonsiirtoon muiden elektronisten laitteiden, kuten Ravenin
Envizion kanssa. National Marine Electronics Association on luonut erityisen viestintäprotokollan, joka
tunnetaan NMEA 0183 -standardina. NMEA 0183 -standardi sisältää useita viestimuotoja, joita Phoenix
200 -vastaanotin käyttää tiedonsiirrossa toisten laitteiden kanssa. Viestimuotoja esitellään jäljempänä.
Phoenix 200:n NMEA-viestit
GGA

GPS-paikannustiedot

GLL

Maantieteellinen sijainti

GSA

GPS-tarkkuuden epävarmuus (DOP) ja aktiiviset satelliitit

GST

GPS-pseudoetäisyyden kohinatilastotiedot

GSV

GPS-satelliitit näkyvissä

RMC

Suositeltavan vähimmäisvaatimuksen mukainen GPS/siirtotieto

VTG

Suunta Maan päällä ja maanopeus

ZDA

Kellonaika ja päivämäärä
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GGA-VIESTIRAKENTEEN ESIMERKKI
Seuraava GGA-viestin esimerkki näyttää NMEA-viesteille tyypillisen muodon.

$GPGGA,171741,3019,3909,N,09741,8629,W,2,08,00,9,+00180,M,x.x,M,003,0800*78
Kenttä 1
Kenttä 2
Kenttä 3
Viestityyppi
Viestin lähde (GPS)

Kenttä 4
Kenttä 5
Kenttä 6
Kenttä 7
Kenttä 8
Kenttä 9
Kenttä 10
Kenttä 11
Kenttä 12
Kenttä 13

Viestimerkki

Kenttä Kuvaus

Kenttä Kuvaus

$

Viestimerkki

6

Vaakatarkkuuden epävarmuus

GP

Viestin lähde (GPS)

7

Antennin korkeuden viite: merenpinta
(geoidi)

GGA Viestityyppi

8

Antennin korkeuden yksiköt
(metreinä esimerkissä)

1

Sijainnin UTC-aika

9

Maanpinnan ja maapalloa kuvaavan
mallin erotus

2

Leveys, pohjoista tai eteläistä

10

Maanpinnan ja maapalloa kuvaavan mallin
erotuksen yksiköt (metreinä esimerkissä)

3

Pituutta, itäistä tai läntistä

11

Differentiaalitietojen ikä, sekuntia

4

GPS-laatuilmaisin (tila)

12

Tukiaseman tunnus

5

Käytössä olevien satelliittien lukumäärä

13

Tarkistussumma

Starlink Protocol -komentosarja
Raven-vastaanottimien tarkistus tehdään Ravenin Starlink Protocol -nimisellä komentosarjalla. Komennot
ovat yhteensopivia NMEA 0183 -standardin kanssa. Täydellinen luettelo ja kuvaus jokaisesta komennosta
on osoitteessa
http://www.ravenprecision.com.
Seuraavassa luettelo komennoista/kyselyistä, joita Phoenix 200 -laite tukee.

Vastaanotinkomento
DIF
NME
PBM
PTA
PTB
RKC
RST
SAV
SLI
SPD
W1M

Vastaanotinkysely
DIF
GPSID
NME
PAR
PBM
PTA
PTB
RID
RKC
SLI
W1S
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RAVEN INDUSTRIES
RAJOITETTU TAKUU
MITÄ TAKUU KATTAA?
Tämä takuu kattaa kaikki normaalin käytön ja huollon aikana ilmenneet
Raven Flow Control -tuotteen valmistukseen ja materiaaleihin liittyvät viat.
KUINKA PITKÄ TAKUUAIKA ON?
Takuu kattaa 12 kuukautta Raven Flow Control -tuotteen ostopäivämäärästä
alkaen. Takuun käyttöoikeus koskee vain tuotteen alkuperäistä omistajaa,
eikä se ole siirrettävissä.
KUINKA TAKUUPALVELU TOIMII?
Tuo viallinen osa yhdessä ostopäivän osoittavan tositteen kanssa paikalliselle
jälleenmyyjälle. Jos jälleenmyyjän mielestä takuuvaade on asianmukainen,
hän lähettää osan ja ostotositteen jakelijalle tai Ravenille lopullista vahvistusta
varten.
MITÄ RAVEN INDUSTRIES TEKEE?
Kun tarkastajamme hyväksyy takuuvaateen, korjaamme tai vaihdamme
viallisen osan ja maksamme lähettämämme tuotteen postikulut.
MITÄ TAKUU EI KATA?
Raven Industries ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen, jos korjaukset
tehdään tehtaamme ulkopuolella ilman kirjallista lupaa. Emme ole vastuussa
tuotteen yhteydessä käytettävien laitteiden vahingoista emmekä tuottojen
menetyksistä tai muista erityisvahingoista. Takuu korvaa muut nimenomaiset
ja oletetut takuut, eikä kenelläkään henkilöllä ole valtuuksia ottaa vastuuta
puolestamme. Normaalista kulumisesta, virheellisestä tai väärästä käytöstä,
laiminlyönnistä, onnettomuudesta tai väärästä asennuksesta ja huollosta
aiheutuvat vauriot eivät kuulu takuun piiriin.

Phoenix 200 GPS -vastaanottimen asennus ja käyttöopas Suomalainen (Käyttöopasnro 016-0171-166)

Raven Industries
Flow Controls Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107

Ilmainen palvelunumero +1 800 243 5435
Faksi: +1 605 331 0426
www.ravenprecision.com
fcdinfo@ravenind.com

Huomaa: Tämä dokumentti ja sen tiedot ovat Raven Industries Inc.:n omaisuutta. Dokumenttia ja sen tietoja
saa käyttää vain Raven Industries, Inc.:n luvalla. Kaikki oikeudet pidätetään tekijänoikeuslakien nojalla.

