Asennus- ja käyttöopas

Phoenix 300 (Suomalainen)
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JOHDANTO
Onnittelut Raven Phoenix 300 -GPS-vastaanottimen hankinnasta! Laite
mahdollistaa erittäin tarkat ja luotettavat GPS-navigointi- ja -paikannusratkaisut.
Hyvä GPS-/DGPS-vastaanottimen suorituskyky nousee avainasemaan sadon
kartoituksessa, tarkkailussa ja niittämisessä sekä muissa tarkkuutta vaativissa
maataloustöissä. Phoenix 300 on suunniteltu vastaamaan näihin tarpeisiin ja
kestämään käyttöä vaativassa maataloustyöympäristössä. Etupaneelin näyttö
tekee vastaanottimen määrityksestä ja käytöstä helppoa ja yksinkertaista.

Toiminnan
kuvaus

Phoenix 300 -vastaanotin on kehittynyt kaksikanavainen vastaanotin, jolla on
erinomainen impulssikohinan torjuntakyky. Laite mahdollistaa luotettavan ja
automaattisen GNSS-signaalien jäljittämisen. Satelliitin differentiaalikorjaus on
käytettävissä vain tilausperusteisissa WAAS-, CDGPS- tai OmniSTARpalveluissa. OmniSTAR-palvelu voidaan aktivoida pyydettäessä. Phoenix 300 vastaanottimen 20-kanavainen GPS-järjestelmä varmistaa nopean ja vakaan
satelliittihaun.
Vastaanottimen asentaminen ei vaadi erillistä ohjelmistoa. Ohjausta ja valvontaa
varten on toimitettu ohjelmisto, johon voi hakea ilmaisia päivityksiä Internetin
kautta. XP- ja HP-päivitykset eivät ole ilmaisia ja edellyttävät OmniSTARtilausta. Kaksi kaksisuuntaista RS-232-sarjaliitäntää mahdollistavat useiden
lisälaitteiden käytön.

Ota yhteys
Raven
Industriesiin

Palaute tästä käyttöoppaasta on tervetullutta. Jos sinulla on kommentteja tai
parannusehdotuksia, voit ottaa yhteyden asiakaspalvelukeskukseemme:
• Puhelimitse: 1 800 243 5435
• Postitse:
Raven Industries
Flow Control Division
205 E. 6th St.
Sioux Falls, SD 57104
• Sähköpostitse: fcdinfo@ravenind.com
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Muistiinpanoja:
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ASENNUS
Virta
Tärkeää: Ennen kuin kytket virran vastaanottimeen, tarkista,
että antenni on kytketty. Phoenix 300 -vastaanotin on
takavirtasuojattu. Virtaliittimen maadoitusnastan ja rungon
välillä on suora väylä. Jos virta kääntyy, kun runko on
maadoitettu, syntyy oikosulku ja virtajohto voi vahingoittua tai
syttyä jopa palamaan. Tämä ei koske ainoastaan Phoenix 300 vastaanotinta, koska kaikissa maadoitetuissa laitteissa on sama
ongelma.
Liitä virtakaapelin punainen johto positiiviseen (+) virtalähteeseen ja musta johto
maahan tai negatiiviseen (-) virtalähteeseen. Jos käytät ajoneuvon virtasovitinta,
varmista, että ajoneuvossa on negatiivinen maadoitusjärjestelmä, ennen kuin
kytket virran. Jos käytät vaihtovirtasovitinta, kytke sovitin vaihtovirtalähteeseen.
Kytke Phoenix 300 -vastaanottimeen virta, ennen kuin maadoitat vastaanottimen
rungon asennuksen aikana. Jos virta kääntyy, sisäinen itsepalautuva sulake aukeaa
ja virta katkeaa. Jos näin käy, irrota virtaliitin, odota viisi sekuntia, korjaa
napaisuus ja kytke virta uudelleen. Kun olet varmistanut, että virransyöttö toimii
oikein, voit asentaa vastaanottimen.

Vastaanotin
GPS-antenni

Kiinnitä vastaanotin laippakokoonpanon soikeita reikiä käyttämällä. Kiristä
tukiruuvit tiukalle, jotta vastaanotin ei heilu tai tärise.

GPS on näköyhteysjärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaanotin ei voi
seurata satelliitteja, jos reitillä on esteitä. Tyypillisimpiä esteitä ovat rakennukset,
puut, koneet ja ihmiskehot.
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Sähkömoottorit, generaattorit, vaihtovirtalaturit, välkkyvät valot, radiolähettimet,
matkapuhelimet, mikroaaltouunit, tutkat, aktiiviset antennit ym. vastaavat laitteet
synnyttävät sähkö-ja magneettikenttiä, jotka voivat häiritä GPS- tai Lkaistasignaalia. Sijoita antenni pois mahdollisten häiriötekijöiden lähettyviltä.
Lähellä olevat muut kohteet voivat häiritä GPS-signaalia. Esimerkki:
Suorituskyky voi heikentyä, jos antenni on esimerkiksi lasikuidun alla. Kun
antenni 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.
Antenni ei ole kovin herkkä vaihtovirtalaturien tai sytytystulppien kehittämälle
sähköiselle kohinalle, mutta kohinalähteet voivat silti häiritä toimintaa. Tyypillisiä
häiriönlähteitä ovat harjoja käyttävät tasavirtamoottorit (esimerkiksi auton
tuuletinmoottori). Muuntajat, jotka muuttavat tasavirran 110 V:n vaihtovirraksi,
aiheuttavat usein huomattavaa häiriötä.

Antennin
kiinnittäminen
Antennikaapeli

Antenni on magneettikiinnitteinen vakioantenni.

Mukana toimitettava kaapeli on noin 4,6 metriä pitkä. Saatavana on myös
muunpituisia kaapeleita. Voit jatkaa kaapelia niin paljon kuin haluat, kunhan sen
jännite ei putoa yli 0,5 volttia. Ongelmia ei yleensä synny, jos kaapelin pituus on
alle 15 metriä.
Jos antennin ja vastaanottimen väli on yli 15 metriä, käytä syöttövahvistinta. Ota
tarvittaessa yhteys Ravenin asiakaspalveluun.
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KÄYTTÄMINEN
Ensimmäinen
käynnistys

Sisäisen GPS-vastaanottimen täytyy suorittaa "kylmäkäynnistys", kun
järjestelmään kytketään ensimmäisen kerran virta. Kylmäkäynnistyksen aikana
GPS-vastaanotin etsii satelliitteja ja lataa laitteen käyttöön tarvittavat tiedot.
L-kaistavastaanotin etsii vain OmniSTAR-korjaussignaaleja. Kylmäkäynnistys
kestää enintään 15 minuuttia. Se on tehtävä vain ensimmäisen virrankytkennän
yhteydessä.

1. Varmista, että antenni on kytketty vastaanottimeen, ennen kuin kytket
yksikköön virran. Kytke Phoenix 300 -vastaanottimeen virta ja varmista,
että etupaneelin näyttöön syttyy valo.
2. Liitä mukana toimitettu sarjakaapeli Phoenix 300 -vastaanottimen ja
tietokoneen välille.

OmniSTARpalvelu
Normaalikäyttö

Jos käytät OmniSTAR DGPS -korjauspalvelua, voit aktivoida tilauksen
soittamalla OmniSTARin numeroon 888-883-8476.
Kun kylmäkäynnistys on valmis, vastaanotin alkaa toimia normaalissa tilassa.
Yksikön pitäisi toimia täydessä DGPS-tilassa muutama minuutti virran
kytkemisen jälkeen, jos käytössä on WAAS, CDGPS tai OmniSTAR VBS.
OmniSTAR HP- ja XP-palvelun käyttöönotto saattaa kestää jopa 45 minuuttia.
Kaikki määritys- ja taajuustiedot tallennetaan Phoenix 300 -vastaanottimessa
olevaan säilyvään muistiin. Määritysmuutokset tehdään etupaneelin OmniSTARnäytössä.
Tarkista, ettei näkyvissä GPS-toimintaa mahdollisesti häiritseviä esteitä. Jos
haluat erittäin tarkkaa suorituskykyä, tarkkaile vaakatarkkuuden epävarmuutta
(HDOP), joka on virheen arvio. HDOP-arvon tulisi olla enintään 2.
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ETUPANEELIN
Näytön
asentaminen

U K U

NÄYTTÖ

Poista etupaneelin näytön päällä oleva suojakalvo varovasti. Phoenix 300 vastaanotin on määritetty tehtaalla valmiiksi automaattitilaan. Tämän ansiosta
vastaanotin voi aloittaa toimintansa välittömästi alkuasennuksen jälkeen.
Etupaneelin näytössä käyttäjä voi määrittää vastaanottimen uudelleen, aktivoida
differentiaalipalvelun ja tarkkailla, kuinka vastaanotin toimii. Näytössä ja
määritysvalikoissa liikutaan näppäimistön nuolilla.
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X/HP AutoRestart

press

D3x08 H01 V.HP05
System OK

press

Phoenix300
Version

press

L1L2WHPBA
Version:

press

X.X.X

X.XXX

Rcvr
Phoenix 300
SN# SVAXXXXXXXX

press

Correction Mode:
WAAS

press

CorrectionConfig
press to enter

have green boxes and type

WAAS #122 SNR 12
Ele 31 Azi 118

press

WAAS Config
press to enter

30.0
100

100
S:0431999

30.0
100

SAT 394655030551
BAUD:
1200

press

SNR:
Ltime:

press

CDGPS
West Central

press

accessible if you have
OmniSTAR or CDGPS
selected as your
differential correction
mode.

* These screens are only

press

press

AutoRestart Mode
Automatic

press

SetService ID#03
1557.5710 @ 4800

press
SetService ID#11
1534.7410 @ 1200

press
Service ID#03
West Central

press

CDGPS Config
press to enter

Service ID#11
N. Amer Central

OmniStar Config
press to enter

OmniSTAR Config Screen CDGPS Config Screen

Service ID (hex):
C865

press

Serial Number:
771915

press

SAT 1554.197HMz
Baud:
1200

press

HP: 31FFFFFFFF
Good

press

HP Exp:
W:1329

press

VBS Status: 0000
Good

press

VBS Exp:
100
W:1379 S:0431999

press

SNR:
Ltime:

press

OmniStar
LOCK
N. Amer Central

Radar Config
Press
or

press

Configure Unit
Do Not Change

press

Utility Options
Press to enter

Utility Options Screen

PortB MsgOutput
press
or

press

PortB Baud Rate
19200 bps

press

PortA MsgOutput
press
or

press

PortA Baud Rate
19200 bps

press

Output Config
press to enter

Output Config Screen

press

press

OmniSTAR Display Screen* CDGPS Display Screen*

press

press

Correction Config Screen WAAS Config Screen

Configuration Screens

Optimization:
Normal

press

GPS Config
press to enter

GPS Config Screen

Menu Structure

1.3521
0.5468

GPS Spd 0.0 mph
COG 0.0 T

press

Std Dev
1.6345

press

GPS P 2.3 H 1.2
DOPS V 1.9 T 1.3

press

GPS D3x
SatsTrk 08 of 10

GPS Display Screen

press

press

Receiver Display Screen

Phoenix 300

have purple boxes and type

Display Screens

Start

Home Display Screen
press

mph

Hold Time
005.00

press
sec

Clamp Speed
01.00
mph

press

Min Speed
0.25
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Phoenix 300 -laitteen valikkorakenne
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Käyttäminen

Alla on kuvattu etupaneelin näytön näkymät ja asetukset.

Päänäkymä
Raven suosittelee tämän näkymän käyttöä vastaanottimen normaalin käytön
aikana.
Huomautus: Voit palata päänäkymään painamalla
nuolinäppäimiä yhtä aikaa.

- ja

-

Jos vastaanotin toimii normaalikäytössä ilman varoituksia, etupaneelin näkymä
näyttää tältä:

Näytössä näkyvät merkit ja niiden kuvaus:

Merkki
D

3
08
H01
V.HP

Status OK (Tila
OK)

Kuvaus
Näyttää differentiaalitilan.
D = differentiaali, C = muunto,
R = RTK/desimetri, Tyhjä = vain GPS
Paikannusratkaisutyyppi (ei mitään
2-ulotteinen, 3-ulotteinen)
Paikannusratkaisussa käytettävien
satelliittien lukumäärä
Vaakatarkkuuden epävarmuus (HDOP)
Differentiaalikorjausten nykyinen lähde ja
tietojen ikä.
WAAS=WAAS, CGPS=Canadian GPS,
V.HP=OmniSTAR, XP=OmniSTAR
Toinen rivi on varattu varoitusviesteille
(OK, Poor SV Tracking (Heikko
seuranta), High AOD (Korkea AOD),
High GDOP (Korkea GDOP), High
HDOP (Korkea HDOP), No Diff Corrs (Ei
differentiaalikorjauksia), Hgt Constrained
(Korkeus rajoitettu), No Pos Solution (Ei
paikannusratkaisua), Antenna Fault
(Antennivika)).
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Voit avata X/HP:n automaattisen uudelleenkäynnistysnäytön painamalla
päänäkymässä
-näppäintä. Näyttöön tulee XP/HP-ajon tila. XP/HPkorjaukset voidaan aloittaa laitetta käynnistettäessä "kylvöasennossa", jolloin
muuntoprosessi nopeutuu. Jos “kylvöajo” voidaan tallentaa, näytössä näkyy NOT
STORED (Ei tallennettu). Voit vaihtaa

-nuolinäppäimellä tilaksi DO

STORE (Tallenna), jolloin vastaanotin tallentaa nykyisen sijainnin seuraavaa
käynnistystä varten. Tällöin signaalin löytäminen ja lukitseminen vievät
vähemmän aikaa. Jos kylvöajo voidaan palauttaa käynnistyksen jälkeen, näytössä
näkyy RESTORING (Palautetaan). Kylvöajoa ei ole käytettävissä, jos näytössä
näkyy NOT AVAILABLE (Ei käytettävissä).

Vastaanotinnäyttö
Tässä näytössä näkyvät vastaanottimen malli, sarjanumero, ohjelmistoversio ja
vastaanottimen asetukset.
Alla olevassa esimerkissä näkyvät vastaanottimen malli, sarjanumero ja
laiteohjelmiston versio. Voit tarkastella asetuksia painamalla päänäkymässä
-näppäintä:
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Näet kaikki asennetut asetukset painamalla

Näet kaikki lisäasetukset painamalla

-näppäintä:

-näppäintä:

GPS-näyttö
Paina päänäkymässä

-näppäintä, kunnes näkyviin tulee GPS-näyttö:
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Painamalla

-näppäintä saat näkyviin PDOP-, HDOP-, VDOP- ja TDOP-arvot:

Vaakatarkkuuden epävarmuus (DOP, Dilution of Precision) on virheen arvio, jonka
aiheuttaa paikannusratkaisussa käytettävien satelliittien sijaintien muuttuminen. Mitä
pienempi arvo on, sitä tarkempi on paikannus. Arvo 9,9 näkyy, kun käytettävissä ei
ole riittävästi satelliitteja käyttökelpoiseen GPS-paikannukseen.

12

DOP

Määritelmä

H (HDOP)

Vaakasuora (itä/länsi)

V (VDOP)

Pystysuora (pohjoinen/etelä)

T (TDOP)

Aika

P (PDOP)

Sijainti

Suomalainen Käyttöopasnro 016-0171-173

Painamalla
-näppäintä voit avata vakiopoikkeamanäytön. Tässä näytössä
näkyvät vakiopoikkeamat paikannusratkaisun kohinana. Vaakasuuntainen
vakiopoikkeama näkyy näytön oikeassa yläkulmassa, leveysasteen poikkeama näkyy
vasemmassa alakulmassa ja pituusasteen poikkeama näkyy oikeassa alakulmassa.

Painamalla

-näppäintä saat näkyviin nopeus- ja kulkusuuntanäytön.
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OmniSTAR-näyttö
Jos differentiaalikorjaustavaksi on valittu OmniSTAR, käytettävissä on
OmniSTAR-näyttö. Paina

-näppäintä, kunnes näyttö tulee näkyviin:

Huomautus: Älä sekoita tätä näyttöä CDGPS-määritysnäyttöön. Näyttönäkymissä
voidaan tarkastella asetuksia, mutta määritysnäytöissä niitä voi myös muuttaa.

Painamalla
-näppäintä voit avata SNR- ja lukitusaikanäytön. SNR on
signaali-kohina-suhde. Lukitusaika ilmaistaan sekunteina ja se tarkoittaa aikaa,
jonka laite on ollut lukittuna valittuun OmniSTAR-satelliittiin.
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Painamalla
:

-näppäintä näet VBS-keston viikkoina , päivinä ja sekunteina

Painamalla
:

-näppäintä näet OmniSTAR VBS -tilauksen tilan

Painamalla

-näppäintä näet HP-keston viikkoina , päivinä ja sekunteina:
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Painamalla

-näppäintä näet OmniSTAR HP -tilauksen tilan:

Painamalla

-näppäintä näet satelliittitaajuuden ja siirtonopeuden:

Painamalla

-näppäintä uudelleen näet OmniSTAR-sarjanumeron:

Suomalainen Käyttöopasnro 016-0171-173

Painamalla

-näppäintä uudelleen näet OmniSTAR-palvelutunnuksen:

CDGPS-näyttö
Jos differentiaalikorjaustavaksi on valittu CDGPS, käytettävissä on
CDGPS-näyttö. Paina

-näppäintä, kunnes näyttö tulee näkyviin:

Huomautus: Älä sekoita tätä näyttöä CDGPS-määritysnäyttöön.

Painamalla
-näppäintä voit avata SNR- ja lukitusaikanäytön. SNR on
signaali-kohina-suhde. Lukitusaika ilmaistaan sekunteina ja se tarkoittaa aikaa,
jonka laite on ollut lukittuna valittuun CDGPS-satelliittiin.
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Painamalla

-näppäintä näet satelliittitaajuuden ja siirtonopeuden:

Apuohjelma-asetukset
Paina päänäkymässä

-näppäintä, kunnes näkyviin tulee apuohjelmanäyttö

Painamalla
-näppäintä voit avata yksikkömääritysnäytön. Tässä näytössä
voit määrittää yksikölle kolme erilaista esiasetusta. Lisätietoja asetuksista on
liitteen A taulukossa.
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Painamalla

-näppäintä voit avata tutkan määritysnäytön. Voit avata valikon

painamalla

- tai

-näppäintä.

Tutkan määritysnäyttö
Näkyviin tulee miniminopeusnäyttö. Tässä näytössä näkyy miniminopeus, jolla
tutkalähetystä käytetään. Voit muokata miniminopeutta painamalla

-

nuolinäppäintä.
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Painamalla
-näppäintä voit avata lukitusnopeusnäytön. Tässä näytössä voit
tarkastella ja muuttaa tutkan lukitusnopeutta. Tutkan lähetys pysyy vakiona, kun
todellinen nopeus on pienempi kuin lukitusnopeus, mutta suurempi kuin määritetty
mininopeus. Voit muokata lukitusnopeutta painamalla

-nuolinäppäintä.

Painamalla
-näppäintä voit avata pitoaikanäytön. Tässä näytössä voit
tarkastella ja muuttaa tutkan pitoaikaa. Kun navigointiyhteys katkeaa, tutkan
lähetys pysyy vakiona pitoaika-asetuksen mukaisen ajan. Voit muuttaa tätä arvoa
painamalla

20

-nuolinäppäintä.
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Muistiinpanoja:
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MÄÄRITYKSET
GPSmääritysvalikko

Paina

-näppäintä, kunnes pääset GPS-määritysnäyttöön:

Voit muuttaa optimointiasetuksia painamalla
näytön:

22

-näppäintä ja avaamalla tämän
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Optimointiasetus

Määritelmä

Pass to Pass

Suodattimella voidaan parantaa suorituskykyä
pitkillä suorilla osuuksilla. Käytetään kaikissa
maa-asemilla tuetuissa järjestelmissä, kuten
WAAS, CDGPS, VBS.
Huomautus: Suorituskyky voi hieman
heikentyä, jos ajo-osuudella on useita
käännöksiä. Suodatin soveltuu parhaiten
sovelluksiin, joissa edellytetään ensisijaisesti
pass to pass -tarkkuutta.

Ei mitään

Ei käytetä pass to pass -suodatinta. Käytetään XP, HP- ja RTK-yhteyksissä.

Aloita tietojen syöttäminen painamalla

-näppäintä. Nykyinen

optimointitapa alkaa vilkkua. Voit tarvittaessa muuttaa asetusta
nuolinäppäimillä. Paina

Korjausmäärity
ssivu

Paina

- ja

-

-näppäintä, kun olet valmis.

-näppäintä, kunnes pääset korjausmääritysnäyttöön:
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Voit avata korjaustapanäytön painamalla

Aloita tietojen syöttäminen painamalla

-näppäintä:

-näppäintä. Nykyinen korjaustapa-

asetus alkaa vilkkua. Voit muuttaa asetusta
Paina

- ja

-nuolinäppäimillä.

-näppäintä, kun olet valmis.

Alla olevassa taulukossa näkyvät käytettävissä olevat differentiaalikorjaustavat:
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Tyyppi

Kuvaus

WAAS

Wide Area Augmentation System

OmniSTAR XP/HP

OmniSTAR DGPS

OmniSTAR VBS

OmniSTAR DGPS

CDGPS

Canadian DGPS

CMR

-

RTCM

-

RTCA

-

Ei mitään

Ei differentiaalikorjausta

Suomalainen Käyttöopasnro 016-0171-173

WAASmääritysvalikko

Paina

-näppäintä, kunnes pääset WAAS-määritysnäyttöön:

Paina

-näppäintä, kunnes näkyviin tulevat nykyiset asetukset:

Aloita tietojen syöttäminen painamalla

-näppäintä. Nykyinen WAAS-

numeroasetus alkaa vilkkua. Voit muuttaa asetusta
nuolinäppäimillä. Paina

- ja

-

-näppäintä, kun olet valmis.

Huomautus: WAAS-numero on korjaukseen käytettävän satelliitin tunnus.
Kun Phoenix 300 on automaattisessa käyttötilassa, vastaanotin käyttää satelliittia,
jolla on paras WAAS-korjauslukema.
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OmniSTARmääritysvalikko

Seuraavat näkymät auttavat OmniSTAR DGPS -palvelun aktivoimisessa. Aktivoi
OmniSTAR-tilauksesi soittamalla OmniSTARin numeroon 888 883 8476.
Paina

-näppäintä, kunnes pääset OmniSTAR-määritysnäyttöön:

Valitse alueelle sopiva OmniSTAR-satelliitti palvelutunnusnäytössä. Painamalla
-näppäintä näet nykyisen palvelutunnuksen ja alueasetuksen.

Aloita tietojen syöttäminen painamalla

-näppäintä. Nykyinen

palvelutunnusnumero ja alueasetus alkavat vilkkua. Voit muuttaa asetusta
ja
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-nuolinäppäimillä. Paina

-näppäintä, kun olet valmis.

-
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Käytettävissä ovat seuraavat tunnukset ja alueet:

Tunnus

Kuvaus

Tunnus

Kuvaus

00

Käyttäjän
määrittämä

08

Etelä-Amerikka

01

Atlantti - Itä

09

Atlantti - Länsi

02

Intian valtameri

10

Pohjois-Amerikka Länsi

03

Eurooppa ja Aasia

11

Pohjois-Amerikka Keski

04

Afrikka

12

Pohjois-Amerikka Itä

05

Aasia-Tyynimeri

13

CHARTCO

07

Tyynimeri

15

OC-SAT

Painamalla
-näppäintä uudelleen näet nykyisen SetService-tunnuksen. Tässä
näkymässä annetaan OmniSTARin toimittama satelliittitaajuus (esimerkiksi
1554.4970 MHz) ja symbolinopeus (esimerkiksi 2 438).

Aloita tietojen syöttäminen painamalla

-näppäintä. Nykyinen SetService-

tunnus alkaa vilkkua. Voit muuttaa asetusta
Paina
asetusta

- ja

-nuolinäppäimillä.

-näppäintä, kun olet valmis. Siirtonopeus alkaa vilkkua. Voit muuttaa
- ja

-nuolinäppäimillä. Paina

-näppäintä, kun olet valmis.
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Painamalla
-näppäintä uudelleen saat näkyviin uudelleenkäynnistysnäytön.
Tässä näytössä voit tarkastella ja muuttaa HP/XP-kylvöajon asetuksia.

Voit valita
-näppäimellä asetukseksi Automaattinen tai Manuaalinen.
Automaattisessa uudelleenkäynnistystilassa vastaanotin käynnistyy ja
lukittuu uudelleen signaaliin, jonka se vastaanotti ennen sammuttamista
edellisellä käyttökerralla. Tällä tavoin voidaan lyhentää aikaa, joka kuluu
signaalin lukitsemiseen vastaanottimen käynnistyksen yhteydessä.
Automaattisessa tilassa vastaanotin lukitsee ja palauttaa signaalin, jonka se
vastaanotti ennen sammuttamista edellisellä käyttökerralla. Manuaalisessa
tilassa käyttäjä voi valita, mistä kohdasta vastaanottimen valmistelu alkaa
seuraavalla käynnistyskerralla. Tämä saattaa olla käytännöllistä, jos laitetta
säilytetään ulkosuojassa tai rakennuksessa, jossa signaali häviää eikä sitä
voi lukita edelliseen sijaintiin ennen laitteen sammuttamista.

CDGPSmääritysvalikko

28

Paina

-näppäintä, kunnes pääset CDGPS-määritysnäyttöön:
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Paina

-näppäintä, kunnes näkyviin tulee nykyinen palvelutunnus:

Aloita tietojen syöttäminen painamalla

-näppäintä. Nykyinen palvelutunnus

alkaa vilkkua. Voit muuttaa asetusta

- ja

-nuolinäppäimillä. Paina

-näppäintä, kun olet valmis.
Painamalla

-näppäintä uudelleen näet nykyisen SetService-tunnuksen.

Aloita tietojen syöttäminen painamalla
tunnus alkaa vilkkua. Voit muuttaa asetusta
Paina

-näppäintä. Nykyinen SetService- ja

-nuolinäppäimillä.

-näppäintä, kun olet valmis ja siirtonopeus alkaa vilkkua.

Voit muuttaa asetusta

- ja

-nuolinäppäimillä. Paina

-näppäintä,

kun olet valmis.

Huomautus: Valitse numero

-näppäimellä.
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Lähdön
määritysvalikko

Paina

Painamalla

-näppäintä, kunnes pääset lähdön määritysnäyttöön:

-näppäintä saat näkyviin portin A siirtonopeuden:

Aloita tietojen syöttäminen painamalla

-näppäintä. Portin A nykyinen

siirtonopeus alkaa vilkkua. Voit muuttaa asetusta
nuolinäppäimillä. Paina

30

- ja

-näppäintä, kun olet valmis.

-
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Painamalla

-näppäintä saat näkyviin portin A viestinäytön:

Voit muuttaa portin viestejä

-nuolinäppäimellä, ja selata viestejä

-nuolinäppäimillä. Voit säätää valitsemasi viestin nopeutta
näppäimellä. Valitse
- tai

- ja
-

-näppäimellä arvo, jota haluat muuttaa, ja muuta arvoa

-nuolinäppäimellä. Kun olet valmis, paina

-näppäintä,

minkä jälkeen arvot eivät enää vilku.
Voit siirtyä takaisin portin A viestinäyttöön painamalla

-näppäintä.

Huomautus: 0,0 sekunnin aikaväli poistaa käytöstä A-portin valitun viestin.
Alla olevassa taulukossa näkyvät aikavälivaihtoehdot:
NMEA-viestin ohjelmoitu
aikaväli

Lähetystaajuus (päivityksiä sekunnissa
)

0,0

EI KÄYTÖSSÄ

0,1 sekuntia

10 Hz

0,2 sekuntia

5 Hz

0,5 sekuntia

2 Hz

1,0 sekuntia

1 Hz
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Voit valita portin B siirtonopeuden painamalla

Aloita tietojen syöttäminen painamalla

-painiketta:

-näppäintä. Portin B nykyinen

siirtonopeus alkaa vilkkua. Voit muuttaa asetusta
nuolinäppäimillä. Paina
Painamalla

- ja

-

-näppäintä, kun olet valmis.

-näppäintä saat näkyviin portin B viestinäytön:

Voit muuttaa portin viestejä

-nuolinäppäimellä, ja selata viestejä

-nuolinäppäimillä. Voit säätää valitsemasi viestin nopeutta
näppäimellä. Valitse
- tai

- ja
-

-näppäimellä arvo, jota haluat muuttaa, ja muuta arvoa

-nuolinäppäimellä. Kun olet valmis, paina

-näppäintä,

minkä jälkeen arvot eivät enää vilku.
Voit siirtyä takaisin portin B viestinäyttöön painamalla

-näppäintä.

Huomautus: 0,0 sekunnin aikaväli poistaa B-portin valitun viestin lähdön
käytöstä. Katso viesti- ja aikavälivaihtoehdot edellisen sivun taulukosta (portti A).
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VI A N E T S I N T Ä

Tärkeää: Varmista, että antenni on asennettu siten, että sillä
on suora yhteys taivaalle ja että se on mahdollisimman
kaukana sähköisen kohinan lähteistä.
Yritä ennen vianetsintää eritellä ongelma johonkin seuraavista ryhmistä:
• Vastaanotin
• Antenni (ja kaapelit)
• Virta
• Lähetyssivusto
• Sarjaliitäntä (vastaanotin tai lisälaite)

Asennuksen
tarkistaminen

Vastaanotin

34

Kun kytket ajoneuvon laitteisiin virran, tarkkaile, mitä vaikutuksia sillä on GPSvastaanottimen toimintaan. Jos vastaanotin lakkaa toimimasta oikein, kun
johonkin toiseen laitteeseen kytketään virta, laite aiheuttaa häiriötä ja voit joutua
vaihtamaan antennin paikkaa. Jos häiriöitä esimerkiksi esiintyy moottorin ollessa
käynnissä, signaalin vastaanottamista häiritsee todennäköisesti sytytys tai
vaihtovirtalaturi. Siirrä antenni kauemmaksi moottorista.
Tavallisesti hyvän tarkkuuden saavuttamiseen tarvitaan vain 5 GPS-satelliittia.
Tarkista etupaneelin näytön päänäkymästä seurattavien satelliittien lukumäärä.
Tarkista, onko näkyvissä differentiaalikorjatusta sijainnista kertovia kirjaimia D,
C tai R. Kirjaimien kuvaukset ovat tämän käyttöoppaan sivulla 9.
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Antenni
Virta
Lähetykset

Tarkista antennin ja vastaanottimen väliset liitännät. Varmista, että liittimet ja
kaapeli ovat hyvässä kunnossa. Voit määrittää vastusmittarin avulla, onko
antennikaapelin piiri auki tai onko siinä oikosulku.
Etupaneelin näytössä tulisi palaa valo, kun laitteessa on virta.
Jos vastaanotin toimii WAAS-tilassa, varmista, että valittuna on oikea PRN-koodi
(esimerkiksi - WAAS #122). WAAS-tilatietoja on saatavana Internetistä
osoitteesta http://www.waasperformance.raytheon.com/sis/sis.html. Jos
vastaanotin on OmniSTAR-tilassa, tarkista satelliittien lähetystaajuus.

Vastaanottimen
tekniset tiedot
Paikannustarkkuus

Katso alla oleva
taulukko

Päivitystaajuus

10 Hz

Ajoitustarkkuus

-

Maks. nopeus

1 000 solmua

Kanavamäärä

24

Suhteellinen
ilmankosteus

95 % tiivistymätön

Signaalin
minimivoimakkuus

5 µV @ 1 000 bps

Korkeus

18 300 m (60 000
jalkaa)

Dynaaminen alue

>100 dB

Mitat

21,08 cm (P) x
14,48 cm (L) x
5,33 cm (K) (8,3" x
5,7" x 2,1")

Ylikuuluminen .

50 dB, 1 KHz

Paino

570 g

Kylmäkäynnistys

yleensä 6 min.,
enintään 15 min.

Antennin paino

< 590 g

Lämmin käynnistys

40 sekuntia

Antennin
läpimitta

19 cm

Uudelleenpaikannus

1 sekunti

Tulojännite

9 - 16 VDC

Kiihtyvyys

2G

Virrankulutus

< 34 W,
12 VDC

Liitännät/portit

2 RS-232 I/O

Jännite

400 mA,
12 VDC

Käyttölämpötila

-40...+65° C

Sijainnin tarkkuustaulukko:
Differentiaalikorjaus

Suunta

Tarkkuus

WAAS

Vaaka RMS

<1m

OmniSTAR VBS

Vaaka RMS

< 1,2 m

OmniSTAR HP

Vaaka RMS

< 0,12 m
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Määritykset
Takapaneelin sarjaliitännät
Phoenix 300 -vastaanottimessa on kaksi kaksisuuntaista RS232-sarjaliitäntää. Aja B-kirjaimilla merkityt portit tarjoavat tarpeelliset liitännät Phoenix 300 vastaanottimen ja ulkoisten navigointilaitteiden välille.

A-PORTTI

B-PORTTI

Nasta

Signaalin nimi

Nasta

Signaalin
nimi

1

Portti A TX

1

Portti B TX

2

Portti A RX

2

Portti B RX

3

GND

3

GND

4

4

TUTKA

5

5

6

Ulk.
voimanlähde

6

Ulk.
voimanlähde

7

GND

7

GND

Virtaliitin
Phoenix 300 toimii 9-16 voltin tasavirtajännitteellä. Yksikkö on esto- ja
ylijännitesuojattu, mikä pienentää sen vahingoittumisen mahdollisuutta
asennuksen aikana. Seuraavassa taulukossa on mainittu kaikki nastat ja mukana
toimitetun kaapelin johdinvärit.
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Nasta

Kuvaus

Johtimen
väri

1

+12 VDC tulovirta

Punainen

2

Ei käytössä

-

3

Paluuvirta (GND)

Musta

4

Ei käytössä

-

Suomalainen Käyttöopasnro 016-0171-173
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GPS- S A T E L L I I T T I P A I K A N N U S J Ä R J E S T E L M Ä
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. Satelliittien ryhmittymä lähettää 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. GPSvastaanottimet 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 neljä päävirhelähdettä, jotka voivat vaikuttaa vastaanottimen
laskelmiin. Virheet koostuvat
•
•
•
•
38

ionosfäärisistä ja troposfäärisistä viiveistä radiosignaaliin
signaalin monitieheijastuksesta
vastaanottimen kellon poikkeamista
Maata kiertävän satelliitin (efemeridi) paikkavirheistä.
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D I F F E RE N T I A A L I -GPS: N (DGPS) WAAS
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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DGPS O M N I STAR
OmniSTAR on jatkuvasti toimiva differentiaali-GPS-lähetysjärjestelmä, joka
lähettää kansainvälisistä tukiasemistaan korjauksia suurimmille maa-alueille.
Tukiasemien tiedot kulkevat verkoston ohjauskeskuksiin (NCC), joissa RTCMkorjausten koodi puretaan. Tämän jälkeen korjaukset tarkistetaan ja pakataan
uudelleen erittäin tehokkaaseen muotoon lähetystä varten. Sitten tiedot
muunnetaan lähetettäviksi viestintäsatelliitteihin, jotka välittävät ne laajoille
maantieteellisille alueille. Jokaisen tukiaseman tiedonsiirtolinkit sisältävät
puhelinverkkolinjan, joka toimii vuokrattujen linjojen varajärjestelmänä ja
mahdollistaa vastaanottimien ohjauksen.
Satelliittilähetys vastaanotetaan käyttäjän sijainnissa, demoduloidaan ja välitetään
suorittimeen, joka uudelleenmuotoilee tiedot korjauksiksi Phoenix 300 vastaanotinta varten. OmniSTARissa atmosfäärisiä korjauksia sovelletaan
tietoihin useilta asemilta. Korjauksista ja asemien tiedoista muodostuu
optimaalinen korjaus käyttäjän sijainnille. Phoenix 300 -vastaanotin varmistaa
korjauksien (uudelleenmuotoiltu RTCM SC-104 -muodossa) avulla parhaan
mahdollisen tarkkuuden.
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Toiminta:

1.
2.
3.
4.

GPS-satelliitit
Useita OmniSTAR GPS -tukiasemia
Differentiaalikorjaukset lähetetään vuokrattua linjaa pitkin
NCC-keskuksiin, joissa tietokorjaukset tarkistetaan, pakataan
uudelleen ja lähetetään viestintäsatelliitteihin.
5. Geostationaarinen viestintäsatelliitti
6. Satelliittilähetyksen kattama alue – OmniSTAR-käyttäjäalue
7. Korjaustietoja vastaanotetaan ja sovelletaan reaaliajassa.
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NMEA- V I E S T I T
Phoenix 300 -vastaanotinta voidaan käyttää tiedonsiirtoon muiden elektronisten
laitteiden, kuten Ravenin opastavan valopalkiston, kanssa. National Marine
Electronics Association on luonut erityisen viestintäprotokollan, joka tunnetaan
NMEA-0183-standardina. NMEA-0183-standardi sisältää useita viestimuotoja,
joita Phoenix 300 -vastaanotin käyttää tiedonsiirrossa toisten laitteiden kanssa.

Phoenix 300:n
NMEA-viestit

44

ALM

Satelliittialmanakka

GGA

GPS-paikannustiedot

GLL

Nykyisen sijainnin pituus- ja leveysaste

GRS

Etäisyyden jäännökset

GSA

GPS-tarkkuuden epävarmuus (DOP) ja aktiiviset
satelliitit

GST

Vale-etäisyyden kohinamittaukset

GSV

Satelliitit näkyvissä

RMC

Suositeltavan vähimmäisvaatimuksen mukainen GPS/
siirtotieto

VTG

Suunta Maan päällä ja maanopeus

ZDA

Kellonaika ja päivämäärä

Suomalainen Käyttöopasnro 016-0171-173
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VIESTIRAKENTEESTA

Alla näkyy GGA-viesti, joka on NMEA-viesteille tyypillisessä muodossa.
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Kenttä

Kuvaus

Kenttä

Kuvaus

$

Viestimerkki

3

Pituutta, itäistä tai läntistä

GP

Viestin lähde (GPS)

4

GPS-laatuilmaisin (tila)

GGA

Viestityyppi

5

Käytössä olevien
satelliittien lukumäärä

1

Sijainnin UTC-aika

6

Vaakatarkkuuden
epävarmuus

2

Leveys, pohjoista tai
eteläistä

7

Antennin korkeuden viite:
merenpinta (geoidi)

Suomalainen Käyttöopasnro 016-0171-173

Kenttä

Kuvaus

Kenttä

Kuvaus

8

Antennin korkeuden yksiköt
(metreinä esimerkissä)

11

Differentiaalitietojen ikä,
sekuntia

9

Maanpinnan ja maapalloa
kuvaavan mallin erotus

12

Tukiaseman tunnus

10

Maanpinnan ja maapalloa
kuvaavan mallin erotuksen
yksiköt (metreinä
esimerkissä)

13

Tarkistussumma
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ASETUKSET

Nämä asetukset on esimääritetty järjestelmään. Valittavissa on kolme erilaista
esiasetusta. Katso asetukset jäljempänä olevasta taulukosta.
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Laitteen asetusten määrittäminen

Asetusvalinta

Älä
muuta

Kaikki
nollassa

Raven
SmarTrax

Raven
Classic

Portti A:n
siirtonopeus

Ei muutosta

38 400

19 200

19 200

A-portin
viestit

Ei mitään

GGA (10 Hz)
VTG (10 Hz)
ZDA (10s)

GGA (10 Hz)
VTG (10 Hz)

Portti B:n
siirtonopeus

38 400

19 200

4 800

B-portin
viestit

Ei mitään

GGA (5 Hz)
VTG (5 Hz)
ZDA (1 Hz)

GGA (1 Hz)
RMC (1 Hz)
VTG (1 Hz)

Optimointi

Ei mitään

Ei muutosta

Pass-to-Pass

HP-kylvöajo

Manuaalinen

Ei muutosta

Ei muutosta

Tutkan
miniminopeus

0

0

0

Tutkan
lukitusnopeus

0

0

0

Tutkan
pitoaika

0

0

0

Differentiaali

Ei mitään

Ei muutosta

WAAS

49

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.
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