Návod k instalaci a obsluze

Phoenix 300 (Český)
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A P I T O L A

ÚVOD
Gratulujeme k nákupu pøijímaèe GPS Raven Phoenix 300! Tento pøijímaè
poskytuje vysoce pøesná a spolehlivá øešení navigace GPS a urèování polohy.
Výkon pøijímaèe GPS a DGPS je klíèový pro úspìšné mapování a sledování
výnosu, øádkování a další funkce pøesného hospodaøení.
Pøijímaè Phoenix 300 je navržen tak, aby tyto potøeby splnil i pøi provozu
v nároèném zemìdìlském prostøedí. Pøístroj je vybaven displejem na pøedním
panelu, který umožòuje snazší a uživatelsky pøívìtivìjší konfiguraci a obsluhu
pøijímaèe.

Popis funkce

Pøijímaè Phoenix 300 je pokroèilý pøijímaè s duplexním kanálem s vynikajícím
odstupem signálu a šumu. Zajiš″uje spolehlivé automatické sledování signálù GNSS
. Diferenciální oprava signálu z družice je k dispozici pomocí pøedplacených služeb
WAAS, CDGPS nebo OmniSTAR. Službu OmniSTAR lze aktivovat na vyžádání.
20kanálový GPS systém pøijímaèe Phoenix 300 zajiš″uje rychlé a stabilní získání
družicového signálu.
K nastavení pøijímaèe není tøeba software. Dodává se však software pro øízení a
sledování a standardní aktualizace jsou k dispozici zdarma prostøednictvím
internetu. Aktualizace služeb XP a HP nejsou zdarma, vyžadují pøedplacení
služby OmniSTAR. Pøístroj je vybaven dvìma obousmìrnými porty sériového
rozhraní RS-232 pro provoz mnoha periferních zaøízení.

Kontakty
spoleènosti
Raven
Industries

Uvítáme reakce na tuto pøíruèku. Máte-li jakékoli poznámky nebo
návrhy na její vylepšení, obra″te se na naše støedisko podpory zákazníkù
nìkterým z následujících zpùsobù:
• Prostøednictvím telefonu: 1-800-243-5435
• Prostøednictvím pošty:
Raven Industries
Flow Control Division
205 E. 6th St.
Sioux Falls, SD 57104
• Prostøednictvím e-mailu: fcdinfo@ravenind.com
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Poznámky:
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INSTALACE
Napájení
Dùležité upozornìní: Pøed zapnutím napájení pøijímaèe
zkontrolujte, zda je pøipojena anténa. Pøijímaè Phoenix 300 je
chránìn proti pøepólování. Zemnicí kolík napájecího
konektoru je pøímo spojen s podvozkem. Pokud dojde
k pøepólování napájení s uzemnìným podvozkem, dojde ke
zkratu mezi napájením a zemí a mùže dojít k poškození nebo
požáru napájecího vodièe. Tento problém se nevyskytuje
pouze u pøijímaèe Phoenix 300, nastal by u libovolného jiného
uzemnìného zaøízení.
Pøipojte èervený vodiè dodaného napájecího kabelu ke kladnému pólu (+)
napájecího zdroje, èerný vodiè na zem (-) nebo záporný pól. Pokud je používán
automobilový napájecí adaptér, zkontrolujte, zda je dané vozidlo vybaveno
systémem s uzemnìním záporného pólu ještì pøed pøipojením k napájení. Pokud
je používán adaptér støídavého proudu, pøipojte jej ke zdroji støídavého proudu.
Pøi instalaci pøipojte napájení k pøijímaèi Phoenix 300 pøed pøipojením kostry
pøijímaèe k uzemnìní. Pokud dojde k pøepólování napájení, rozepne se interní
automatická pojistka a napájení bude pøerušeno. Pokud k tomu dojde, odpojte
napájecí konektor, vyèkejte pìt sekund, opravte polaritu a znovu pøipojte
napájení. Po ovìøení správného napájení lze pøijímaè bezpeènì nainstalovat.

Pøijímaè
Anténa systému
GPS

Pøijímaè upevnìte pomocí prodloužených otvorù v sestavì pøíruby. Pevnì utáhnìte
šrouby, aby se pøijímaè nechvìl a nehoupal.
Funkce systému GPS je závislá na pøímé viditelnosti družic. Aby mohl pøijímaè
sledovat družice, nesmí být jeho paprsek pøerušen pøekážkou. Obvyklé pøekážky
pøedstavují budovy, stromy, strojní vybavení a lidská tìla.
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Zaøízení, napøíklad elektromotory, generátory, alternátory, majáky, rádiové
vysílaèe, mobilní telefony, mikrovlnné antény, radar, aktivní antény atp. generují
elektrická a magnetická pole, která mohou rušit signály systému GPS nebo
signály v pásmu L. Anténu umístìte mimo dosah tìchto potenciálních zdrojù
rušení.
Systém GPS mùže rozladit blízkost jiných pøedmìtù. K poklesu výkonu mùže
napøíklad dojít, pokud
je anténa umístìna pod sklolaminátem. Pokud je anténa upevnìna tak, aby mezi
anténou a krycí kopulí z plastu nebo sklolaminátu zùstala mezera alespoò zhruba
6 mm, lze dosáhnout pøijatelného výkonu. Kov a jiné husté materiály zcela stíní
signály systému GPS.
Anténa je relativnì necitlivá vùèi elektrickému šumu generovanému alternátory
nebo zapalovacími svíèkami, pøesto mohou tyto zdroje šumu zpùsobit rušení.
K obvyklým zdrojùm rušení patøí stejnosmìrné motory s uhlíkovými kartáèi
(napøíklad motor ventilátoru v automobilu). Významné rušení mohou èasto
zpùsobovat i mìnièe napìtí, které mìní stejnosmìrný proud na støídavý
s napìtím 110 V
.

Montáž antény
Kabel antény

Anténa je standardní s magnetickým upevnìním.
Délka dodaného kabelu je zhruba 5 m. K dispozici jsou i kabely s jinou délkou.
Dodateèný kabel lze použít za pøedpokladu, že pokles napìtí v kabelu nepøekroèí
0,5 V stejnosm. Tento problém obvykle nenastává, pokud délka kabelu
nepøekraèuje 15 metrù.
Pokud je anténa od pøijímaèe umístìna dále než 15 metrù, je tøeba zakoupit
linkový zesilovaè. S žádostí o další podrobnosti se obra″te na podporu zákazníkù
spoleènosti Raven.
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OBSLUHA
Úvodní spuštìní

Pøi prvním spuštìní musí interní pøijímaè GPS provést „studený start“. Pøi
„studeném startu“ pøijímaè GPS vyhledává družice a nahrává data nutná pro
provoz. Pøijímaè pásma L sleduje pouze signály opravy služby OmniSTAR.
Studený start trvá až 15 minut, je však tøeba jej provést pouze pøi úvodním
spuštìní.

1. Pøed spuštìním jednotky zkontrolujte, zda je k pøijímaèi pøipojena
anténa. Pøipojte napájení k pøijímaèi Phoenix 300 a zkontrolujte,
zda se rozsvítil displej na pøedním panelu.
2. Pøipojte pomocí dodaného sériového kabelu pøijímaè Phoenix 300
k svému zaøízení.

Služba
OmniSTAR
Normální
provoz

Pokud používáte službu DGPS OmniSTAR, aktivujte její pøedplatné
telefonátem na èíslo spoleènosti OmniSTAR 888-883-8476.
Po dokonèení úvodního „studeného startu“ pøijímaè zaène pracovat v
„normálním režimu“. Pøi použití služeb WAAS, CDGPS nebo OmniSTAR VBS
by jednotka mìla pracovat v úplném režimu DGPS nìkolik minut po spuštìní.
Uzamknutí služeb OmniSTAR HP a XP mùže trvat až 45 minut.
Všechna data o konfiguraci a frekvenci se ukládají do permanentní pamìti
umístìné v pøijímaèi Phoenix 300. Zmìny konfigurace se provádìjí pomocí
obrazovky pøedního panelu služby OmniSTAR.
Vezmìte v úvahu, že pøekážky ve výhledu na družici mohou rušit provoz
systému GPS. Pro zajištìní vysoce pøesného výkonu sledujte horizontální ztrátu
pøesnosti (HDOP), která vyjadøuje odhad chyby. Hodnota HDOP musí být nižší
nebo rovná 2.
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Poznámky:
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DISPLEJ
Nastavení
displeje

A P I T O L A

NA PØEDNÍM PANELU

Opatrnì sloupnìte ochrannou fólii, která kryje displej na pøedním panelu. Pøijímaè
Phoenix 300 je u výrobce konfigurován na provoz v automatickém režimu. To
umožòuje pøijímaèi zahájit provoz ihned po úvodní instalaci. Displej na pøedním
panelu umožòuje uživateli znovu konfigurovat pøijímaè, pøepnout na alternativní
diferenciální zdroj a sledovat výkon pøijímaèe. Šipky na klávesnici slouží
k procházení displeje a konfiguraèních nabídek.
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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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Struktura nabídek pøístroje Phoenix 300
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Obsluha

Následující pøehled uvádí rùzné obrazovky a nastavení použitá na displeji
na pøedním panelu.

Hlavní zobrazovací obrazovka
Tuto obrazovku doporuèuje spoleènost Raven používat pøi bìžném provozu
pøijímaèe.
Poznámka: Na hlavní obrazovku se lze kdykoliv vrátit souèasným stisknutím
kláves se šipkami

a

.

Pokud pøijímaè pracuje v normálním provozu bez výstrah, displej na pøedním
panelu zobrazuje:

Následující seznam uvádí znaky na displeji a jejich popis:

Znak (znaky)

Popis

D

Zobrazení diferenciálního režimu.
D=diferenciální, C=konvergentní,
R=RTK/decimetrický, Bez znakù=pouze
systém GPS

3

Typ øešení polohy (žádné, 2rozmìrné,
3rozmìrné)

08

Poèet družic použitých pøi øešení
polohy

H01

Horizontální ztráta pøesnosti (HDOP)

V.HP

Aktuální zdroj diferenciálních oprav a
jemu odpovídající stáøí dat.
WAAS=WAAS, CGPS=kanadský systém
GPS, V.HP=OmniSTAR, XP=OmniSTAR
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Status OK
(Stav OK)

Druhý øádek je vyhrazen pro výstražné
zprávy (OK, Poor SV Tracking
(Nekvalitní sledování družice), High AOD
(Vysoká hodnota stáøí dat), High GDOP
(Vysoká hodnota GDOP), High HDOP
(Vysoká hodnota HDOP), No Diff Corrs
(Chybí diferenciální oprava), Hgt
Constrained (Omezená výška), No Pos
Solution (Chybí øešení polohy), Antenna
Fault (Závada antény)

Z hlavní obrazovky tisknìte klávesu
, dokud nepøejdete na obrazovku X/HP
AutoRestart (Automatický restart služby X/HP).Tato obrazovka zobrazuje stav
úvodní polohy služby XP/HP. Opravy pomocí služby XP/HP lze spustit s úvodní
polohou pøi spuštìní, proces konvergence je pak rychlejší. Pokud je úvodní poloha
k dispozici pro uložení, zobrazí se text „NOT STORED“ (Neuloženo). Pomocí
klávesy se šipkou

lze zmìnit stav na „DO STORE“ (Uložit), aby pøijímaè

uložil aktuální úvodní polohu pro použití pøi dalším spuštìní. Nalezení signálu a
uzamknutí polohy pak nebude trvat tak dlouho. Pokud je úvodní poloha
k dispozici pro obnovu po spuštìní, zobrazí se text „RESTORING“ (Probíhá
obnova). Pokud se na obrazovce zobrazuje text „NOT AVAILABLE“ (Není
k dispozici), není dostupná žádná úvodní poloha.
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Zobrazovací obrazovka pøijímaèe
Tato obrazovka zobrazuje model pøijímaèe, sériové èíslo, verzi firmwaru a
možnosti pøijímaèe.
Na následujícím pøíkladu je zobrazen model pøijímaèe, sériové èíslo a verze
firmwaru. Z hlavní obrazovky lze stisknutím klávesy

zobrazit nastavení:

Stisknutím klávesy

lze zobrazit všechny aktuálnì nainstalované možnosti:

Stisknutím klávesy

lze zobrazit další aktuálnì nainstalované možnosti:
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Zobrazovací obrazovka systému GPS
Z hlavní obrazovky tisknìte klávesu
obrazovku systému GPS:

Stisknutím klávesy

, dokud nepøejdete na zobrazovací

lze zobrazit PDOP, HDOP, VDOP a TDOP:

Zkratka „DOP“ (ztráta pøesnosti) oznaèuje odhad chyby zpùsobené geometrií
polohy družic použitých pro øešení systému GPS. Nižší hodnoty vyjadøují vyšší
pøesnost. Pokud je poèet družic, potøebných pro zajištìní použitelného øešení
GPS, nedostateèný, zobrazuje se hodnota 9,9.

12

DOP

Definice

H (HDOP)

Horizontální (východ - západ)

V (VDOP)

Vertikální (sever - jih)

T (TDOP)

Èas

P (PDOP)

Poloha

Ceský Pøíruèka è. 016-0171-171

Dalším stisknutím klávesy
lze zobrazit obrazovku Std Dev (Standardní
odchylka). Tato obrazovka zobrazuje standardní odchylky jako podíl šumu
v øešení polohy. Standardní odchylka horizontální polohy je uvedena v horním
pravém rohu obrazovky, standardní odchylka šíøky v dolním levém rohu,
standardní odchylka délky v dolním pravém rohu.

Dalším stisknutím klávesy
systému GPS.

lze zobrazit obrazovku rychlosti a kurzu pohybu
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Zobrazovací obrazovka služby OmniSTAR
Pokud je jako režim diferenciální opravy zvolena možnost OmniSTAR,
je k dispozici zobrazovací obrazovka služby OmniSTAR. Lze na ni pøejít
tisknutím klávesy

, dokud se tato obrazovka nezobrazí:

Poznámka: Tuto obrazovku nezamìòujte s konfiguraèní obrazovkou služby
CDGPS. Zobrazovací obrazovky slouží k prohlížení nastavení, konfiguraèní
obrazovky k jeho zmìnì.

Stisknutím klávesy
lze zobrazit obrazovku SNR (Odstup signál - šum) a
Ltime (Èas od uzamknutí). Hodnota SNR vyjadøuje hodnotu odstupu signál šum. Hodnota Ltime zobrazuje poèet sekund od uzamknutí zvolené družice
služby OmniSTAR.
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Stisknutím klávesy
týdnech a sekundách:

lze zobrazit konec platnosti služby VBS v dnech,

Stisknutím klávesy
:

lze zobrazit stav pøedplatného služby VBS OmniSTAR

Stisknutím klávesy
a sekundách:

lze zobrazit konec platnosti služby HP v dnech, týdnech
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Dalším stisknutím klávesy
OmniSTAR HP:

lze zobrazit stav pøedplatného služby

Dalším stisknutím klávesy
pøenosu dat v baudech:

lze zobrazit frekvenci družice a rychlost

Dalším stisknutím klávesy

lze zobrazit sériové èíslo služby OmniSTAR:
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Dalším stisknutím klávesy
OmniSTAR:

lze zobrazit identifikaèní èíslo služby

Zobrazovací obrazovka služby CDGPS
Pokud je jako režim diferenciální opravy zvolena možnost CDGPS,
bude k dispozici zobrazovací obrazovka služby CDGPS. Lze na ni pøejít
tisknutím klávesy

, dokud se tato obrazovka nezobrazí:

Poznámka: Tuto obrazovku nezamìòujte s konfiguraèní obrazovkou služby
CDGPS.

Stisknutím klávesy
lze zobrazit obrazovku SNR (Odstup signál - šum) a
Ltime (Èas od uzamknutí). Hodnota SNR vyjadøuje hodnotu odstupu signál -
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šum. Hodnota Ltime zobrazuje poèet sekund od uzamknutí zvolené družice
služby CDGPS.

Dalším stisknutím klávesy
pøenosu dat v baudech:
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lze zobrazit èíslo frekvence družice a rychlost
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Obrazovka Utility Options (Možnosti nástrojù)
Z hlavní obrazovky tisknìte klávesu
Options (Možnosti nástrojù).

, dokud se nezobrazí obrazovka Utility

Stisknutím klávesy
lze zobrazit obrazovku Configure Unit (Konfigurace
jednotky). Tato obrazovka umožòuje konfigurovat jednotku do tøí rùzných
pøedem definovaných nastavení. Tabulka s tìmito nastaveními je uvedena
v Dodatku A.

Stisknutím klávesy

lze zobrazit obrazovku Radar Config (Konfigurace

radaru). Stisknutím klávesy

nebo

lze pøejít do nabídky.
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Konfiguraèní obrazovka radaru
Obrazovky Min Speed (Nejnižší rychlost). Tato obrazovka zobrazuje nejnižší
rychlost, pøi které bude k dispozici výstup radaru. Stisknutím klávesy se šipkou
lze nejnižší rychlost upravit.

Stisknutím klávesy
lze zobrazit obrazovku Clamp Speed (Rychlost
aretace). Tato obrazovka zobrazuje a umožòuje upravit rychlost aretace. Výstup
radaru se bude udržovat konstantní pøi poklesu skuteèné rychlosti pod rychlost
aretace, pokud je rychlost vyšší než nastavení možnosti Min Speed (Nejnižší
rychlost). Stisknutím klávesy se šipkou
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lze upravit rychlost aretace.
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Stisknutím klávesy
lze zobrazit obrazovku Hold Time (Doba prodlevy).
Tato obrazovka zobrazuje a umožòuje upravit dobu prodlevy radaru. Pokud dojde
ke ztrátì navigace, výstup radaru se udržuje konstantní po dobu urèenou pomocí
možnosti Hold Time (Doba prodlevy). Stisknutím klávesy se šipkou

lze

tuto hodnotu upravit.
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Poznámky:
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KONFIGURACE
Konfiguraèní
nabídka
systému GPS

Tisknìte klávesu

, dokud nepøejdete na konfiguraèní obrazovku systému GPS:

Konfiguraci možnosti Optimization (Optimalizace) lze zmìnit stisknutím
klávesy

. Zobrazí se následující obrazovka:
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Nastavení možnosti
Optimization
(Optimalizace)

Definice

Pass to Pass (Mezi
pøechody)

Používá se filtr pro zlepšení výkonu
u dlouhých rovných tras. Používá se pro
všechna vedlejší mìøicí spojení, napøíklad
služby WAAS, CDGPS nebo VBS.
Poznámka: Pokud je na trase mnoho obratù,
mùže dojít k mírnému poklesu výkonu. Filtr
je ideální pro polní aplikace, u kterých je
prvotnì nutná pøesnost mezi pøechody.

None (Bez
optimalizace)

Filtr režimu „Pass to Pass“ (Mezi pøechody) se
nepoužívá. Používá se pro spojení služeb XP,
HP a RTK.

Stisknutím klávesy

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální režim

optimalizace. Pomocí kláves se šipkami

a

lze v pøípadì potøeby

zmìnit nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte klávesu

Konfiguraèní
nabídka opravy

24

Tisknìte klávesu

.

, dokud nepøejdete na konfiguraèní obrazovku opravy:
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Pro pøístup na obrazovku Correction Mode (Režim opravy) stisknìte klávesu

Stisknutím klávesy

:

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální nastavení

režimu opravy. Pomocí kláves se šipkami
dokonèení záznamu stisknìte klávesu

a

lze zmìnit nastavení. Po

.

Následující tabulka uvádí seznam možných režimù diferenciální opravy:

Typ

Popis

WAAS

Rozšíøený velkoplošný systém
(Wide Area Augmentation System)

OmniSTAR XP/HP

OmniSTAR DGPS

OmniSTAR VBS

OmniSTAR DGPS

CDGPS

Kanadský systém DGPS

CMR

Není k dispozici.

RTCM

Není k dispozici.

RTCA

Není k dispozici.

None (Bez
optimalizace)

Bez diferenciální opravy.
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Konfiguraèní
nabídka
systému WAAS

Tisknìte klávesu
WAAS:

, dokud nepøejdete na konfiguraèní obrazovku systému

Stisknìte klávesu

. Zobrazí se aktuální konfigurace:

Stisknutím klávesy

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální nastavení

èísla systému WAAS. Pomocí kláves se šipkami
nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte klávesu

a

lze zmìnit
.

Poznámka: Èíslo systému WAAS oznaèuje aktuální družici používanou pro opravu.
V automatickém režimu používá zaøízení Phoenix 300 družici s nejlepším
kritériem opravy systémem WAAS.

26
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Konfiguraèní
nabídka služby
OmniSTAR

Následující obrazovky pomáhají pøi aktivaci pøedplacené služby DGPS
OmniSTAR. Pøedplatné služby OmniSTAR je tøeba aktivovat telefonátem na
èíslo spoleènosti OmniSTAR 888-883-8476.
Tisknìte klávesu
OmniSTAR:

, dokud nepøejdete na konfiguraèní obrazovku služby

Obrazovka Service ID (Èíslo služby) slouží k volbì správné družice služby
OmniSTAR pro danou oblast. Po stisknutí klávesy
se zobrazí aktuální
hodnota možnosti Service ID (Èíslo služby) a nastavení oblasti:

Stisknutím klávesy

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální nastavení

oblasti pro danou možnost Service ID (Èíslo služby). Pomocí kláves se šipkami
a

lze zmìnit nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte klávesu

.
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K možným èíslùm služby a oblastem patøí:

Èíslo
služby

Popis

Èíslo
služby

Popis

00

Uživatelské

08

Jižní Amerika

01

Atlantický oceán,
východní

09

Atlantický oceán,
západní

02

Indický oceán

10

S. Amerika,
západní

03

Eurasie

11

S. Amerika, støední

04

Afrika

12

S. Amerika,
východní

05

Asijskopacifická
oblast

13

Systém CHARTCO

07

Tichý oceán

15

Systém OC-SAT

Po dalším stisknutím klávesy
se zobrazí aktuální èíslo služby SetService
(Nastavená služba). Tuto obrazovku lze použít pro zadání frekvence družice
(napø. 1554,4970 MHz) a frekvence symbolù (napø. 2438) dodávaných službou
OmniSTAR pro danou konfiguraci možnosti Service ID (Èíslo služby)
:

Stisknutím klávesy

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální nastavení

èísla SetService (Nastavená služba). Pomocí kláves se šipkami
zmìnit nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte klávesu

a

. Zaène blikat

rychlost pøenosu dat v baudech. Pomocí kláves se šipkami
zmìnit nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte klávesu

28

lze

a
.
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Dalším stisknutím klávesy
se zobrazí obrazovka AutoRestart (Automaticky
restartovat). Tato obrazovka zobrazuje a umožòuje zmìnit režim pro možnost
úvodní polohy služby HP a XP.

Pomocí klávesy
lze zvolit nastavení Automatic (Automaticky) nebo
Manual (Ruènì). V režimu AutoRestart (Automaticky restartovat) se
pøijímaè spustí a uzamkne na poslední signál polohy pøijatý pøed
vypnutím. Pøi použití této možnosti je èas konvergence, nutný k uzamknutí
signálu po spuštìní, výraznì kratší než pøi provedení úplné konvergence.
V režimu Automatic (Automaticky) se pøijímaè uzamkne do polohy,
kterou urèil poslední signál získaný pøijímaèem pøed vypnutím. V režimu
Manual (Ruènì) lze do pøijímaèe zadat bod, od kterého si pøejete pøi
dalším spuštìní zahájit konvergenci. To je užiteèné, pokud se stroj ukládá
v garáži nebo na kryté ploše, kde dochází ke ztrátì signálu a kde nelze
uzamknout signál polohy pøed vypnutím stroje.

Konfiguraèní
nabídka služby
CDGPS

Tisknìte klávesu

, dokud nepøejdete na konfiguraèní obrazovku CDGPS:
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Po stisknutí klávesy
(Èíslo služby):

Stisknutím klávesy

se zobrazí aktuální hodnota možnosti Service ID

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální hodnota

možnosti Service ID (Èíslo služby). Pomocí kláves se šipkami
zmìnit nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte klávesu

a

lze

.

Po dalším stisknutím klávesy
se zobrazí aktuální hodnota možnosti
SetService ID (Nastavené èíslo služby):

Stisknutím klávesy

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální nastavení

èísla SetService (Nastavená služba). Pomocí kláves se šipkami
zmìnit nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte klávesu
Pomocí kláves se šipkami

a

záznamu stisknìte klávesu

.

.

lze zmìnit nastavení. Po dokonèení

Poznámka: K pøecházení na jiná èísla slouží klávesa

30

a

.

lze
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Konfiguraèní
nabídka
výstupu

Tisknìte klávesu

, dokud nepøejdete na konfiguraèní obrazovku výstupu:

Stisknìte klávesu

. Zobrazí se rychlost pøenosu dat v baudech pro port A:

Stisknutím klávesy

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální hodnota

možnosti Baud Rate (Rychlost pøenosu dat v baudech) pro port A. Pomocí kláves
se šipkami
klávesu

a

lze zmìnit nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte

.

31

Návod k Instalaci a obsluze pøijímaèe Phoenix

Stisknìte klávesu

. Zobrazí se výstupní obrazovka zprávy pro port A:

Pomocí klávesy se šipkou
šipkami

a

lze zmìnit zprávy portu, pomocí kláves se

lze zprávy procházet. Pomocí klávesy

rychlost zvolené zprávy. Pomocí klávesy
upravit, pomocí kláves se šipkami
dokonèení stisknìte klávesu
Stisknutím klávesy
zprávy portu A.

lze upravit

lze zvolit znak, který si pøejete
a

lze zmìnit hodnotu. Po

. Znak pøestane blikat.

se lze po dokonèení zadání vrátit na výstupní obrazovku

Poznámka: Interval 0,0 s slouží k vypnutí výstupu zvolených zpráv v portu A.
Následující tabulka uvádí seznam volitelných intervalù:
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Naprogramovaný interval
zprávy NMEA

Výstupní frekvence (poèet aktualizací
za sekundu)

0,0

Vypnuto

0,1 s

10 Hz

0,2 s

5 Hz

0,5 s

2 Hz

1,0 s

1 Hz
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Volbu možnosti Baud Rate (Rychlost pøenosu dat v baudech) pro port B lze
provést stisknutím tlaèítka

Stisknutím klávesy

:

lze zahájit vkládání dat. Zaène blikat aktuální hodnota

možnosti Baud Rate (Rychlost pøenosu dat v baudech) pro port B. Pomocí kláves
se šipkami
klávesu

a

lze zmìnit nastavení. Po dokonèení záznamu stisknìte

.

Stisknìte klávesu

. Zobrazí se výstupní obrazovka zprávy pro port B:

Pomocí klávesy se šipkou
šipkami

a

lze zmìnit zprávy portu, pomocí kláves se

lze zprávy procházet. Pomocí klávesy

rychlost zvolené zprávy. Pomocí klávesy
upravit, pomocí kláves se šipkami
dokonèení stisknìte klávesu
Stisknutím klávesy
zprávy portu B.

lze upravit

lze zvolit znak, který si pøejete
a

lze zmìnit hodnotu. Po

. Znak pøestane blikat.

se lze po dokonèení zadání vrátit na výstupní obrazovku

Poznámka: Interval 0,0 s slouží k vypnutí výstupu zvolené zprávy v portu B.
Možnosti zprávy a intervalu jsou uvedeny v tabulce pod èástí vìnovanou portu A.
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Poznámky:
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Ø E ŠE N Í

P O T Í ŽÍ

Dùležité upozornìní: Zkontrolujte, zda je anténa umístìna tak,
aby od ní byl volný výhled na oblohu a co nejdále od zdrojù
elektrického šumu.
Pøed øešením potíží se pokuste problém zaøadit do nìkteré z následujících
kategorií:
• Pøijímaè
• Anténa (vèetnì kabelù)
• Napájení
• Vysílaè
• Sériová komunikace (pøijímaè nebo periferní zaøízení)

Kontrola
instalace

Pøijímaè

Sledujte, jaký vliv má na výkon pøijímaèe GPS výkon zapínání jednotlivých
zaøízení na vozidle. Pokud pøijímaè pøestává správnì pracovat po spuštìní
nìkterého ze zaøízení, pak dané zaøízení zpùsobuje rušení a bude zøejmì tøeba
zmìnit umístìní antény. Pokud napøíklad rušení zpùsobuje spuštìní motoru, ruší
pøíjem signálu šum zapalování nebo alternátoru. Umístìte anténu dále od motoru.
Obvykle pro pøijatelnou pøesnost postaèí pouze 5 družic systému GPS.
Zkontrolujte hlavní obrazovku displeje na pøedním panelu a zkontrolujte poèet
sledovaných družic. Sledujte také kódy „D“, „C“ nebo „R“, které oznaèují polohu
s diferenciální opravou. Podrobnìjší popis je uveden na stranì 9 této pøíruèky.
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Anténa
Napájení
Vysílaè

Zkontrolujte spojení mezi anténou a pøijímaèem. Ovìøte, zda jsou konektory a
kabel v dobrém stavu. Pøerušení nebo zkrat kabelu antény lze zjistit pomocí
ohmmetru.
Displej na pøedním panelu musí po celou dobu zapnutí napájení zùstat
rozsvícený.
Pokud pøijímaè pracuje v režimu WAAS, zkontrolujte, zda je zvolena správná
hodnota možnosti PRN (napø. WAAS #122). Informace o stavu systému WAAS
je k dispozici na internetu na adrese http://www.waasperformance.raytheon.com/
sis/sis.html. Pokud pøijímaè pracuje v režimu OmniSTAR, zkontrolujte frekvenci
družic.

Technické údaje
pøijímaèe
Pøesnost polohy

Viz následující
tabulka.

Frekvence
aktualizace

10 Hz

Pøesnost èasování

Není k dispozici.

Max. rychlost

1852 km/h

Poèet kanálù

24

Relativní vlhkost

95 %
nekondenzující

Minimální síla
signálu

5 µV pøi 1000 b/s

Nadmoøská výška

18 300 m

Dynamický
rozsah

> 100 dB

Rozmìry

210 x 145 x 53 mm
(d x š x h)

Potlaèení
sousedního
kanálu

50 dB pøi 1 KHz

Hmotnost

570 g

Studený start

6 min. obvykle,
15 min. maximálnì

Hmotnost antény

< 0,6 kg

Teplý start

40 sekund

Prùmìr antény

190 mm

Opakované
získání

1s

Vstupní napìtí

9 - 16 V stejnosm.

Zrychlení

2G

Spotøeba energie

< 34 W pøi
12 V stejnosm.

Konektory a
porty

2 RS-232, vstup a
výstup

Proud

400 mA pøi
12 V stejnosm.

Provozní teplota

- 40 až + 65 °C

Tabulka pøesnosti polohy:
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Diferenciální zdroj

Smìr

Pøesnost

WAAS

Horizontální prùmìr

<1m

OmniSTAR VBS

Horizontální prùmìr

< 1,2 m

OmniSTAR HP

Horizontální prùmìr

< 0,12 m
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Konfigurace
Sériová rozhraní na zadním panelu
Pøístroj Phoenix 300 je vybaven dvìma obousmìrnými sériovými rozhraními
RS232. Obìma portùm je pøiøazeno jedno velké písmeno, „A“ nebo „B“. Oba
porty zajiš″ují potøebné rozhraní mezi pøijímaèem Phoenix 300 a externím
navigaèním zaøízením.

PORT A

PORT B

Kolík

Název signálu

Kolík

Název signálu

1

Port „A” TX

1

Port „B” TX

2

Port „A“ RX

2

Port „B” RX

3

ZEM

3

ZEM

4

4

RADAR

5

5

6

Externí
napájení

6

Externí
napájení

7

ZEM

7

ZEM

Napájecí konektor
Pøístroj Phoenix 300 je navržen pro provoz pøi napìtí v rozsahu od 9 do 16 V
stejnosm. Jednotka je chránìna pøed pøepólováním a pøepìtím napájení. Snižuje
se tak riziko poškození pøi instalaci. Následující tabulka uvádí jednotlivé kolíky a
barvy vodièù pro dodaný kabel.

Kolík

Popis

Barva vodièe

1

Vstup napájení + 12 V stejnosm.

Èervená

2

Nepoužito

Není k dispozici.

3

Výstup napájení (ZEM)

Èerná

4

Nepoužito

Není k dispozici.
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Poznámky:
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S Y S T É M GPS
Systém GPS je globální navigaèní družicový systém vytvoøený a provozovaný
ministerstvem obrany USA. Systém GPS byl pùvodnì vyvinut pouze pro posílení
obranyschopnosti, jeho funkce však byly rozšíøeny o urèování pøesné polohy a
informací o èase pro mnoho civilních aplikací.
Pro jeho úplné pochopení je tøeba systém GPS podrobnì prostudovat, není to však
tøeba k poznání toho, jak systém pracuje, ani toho, co dovede. Zjednodušenì
øeèeno, dennì obíhá po šesti obìžných drahách dvacet ètyøi družic s úhlem sklonu
vùèi rovníku zhruba 55 stupòù. Tyto družice neustále vysílají kódované informace
o poloze a èasu na vysokých frekvencích v pásmu 1500 Mhz. Pøijímaèe GPS
s anténami umístìnými tak, aby mìly jasný výhled na tyto družice, tyto signály
pøijímají a používají kódované informace pro výpoèet polohy v systému
zemìpisných souøadnic.
Systém GPS je upøednostòovaný navigaèní systém souèasnosti i blízké
budoucnosti. Pøestože je systém GPS zjevnì nejpøesnìjším celosvìtovým
navigaèním systémem, nezávislým na povìtrnostních podmínkách, mùže vykazovat
významné chyby. Pøijímaèe GPS urèují polohu výpoètem èasu nutného k tomu, aby
rádiové signály vyslané jednotlivými družicemi, dosáhly povrchu Zemì. Princip
vyjadøuje známý vzorec „vzdálenost = rychlost x èas”. Rádiové vlny se šíøí
rychlostí svìtla (rychlost). Èas je urèován pomocí dùmyslné techniky sesouhlasení
kódu, provádìné v pøijímaèi systému GPS. Urèení èasu a fakt, že poloha družice je
hlášena v každé kódované navigaèní zprávì, umožòuje pøijímaèi po provedení
nìkolika trigonometrických výpoètù urèit jeho polohu na povrchu Zemì.
Pøesnost polohy závisí na schopnosti pøijímaèe správnì vypoèítat èas nutný
k tomu, aby signál z jednotlivých družic dosáhl Zemì. To pøedstavuje základní
problém. Existují ètyøi nejdùležitìjší zdroje chyb, které mohou ovlivnit výpoèet
provedený pøijímaèem. K tìmto chybám patøí:
•
•
•
•

zpoždìní rádiového signálu v ionosféøe a troposféøe,
rozptyl signálu do více tras,
odchylka hodin v pøijímaèi,
chyba polohy družice na obìžné dráze (efemerida).
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Poznámky:
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SYSTÉM

A P I T O L A

GPS (DGPS) WAAS

Systém WAAS je založen na síti zhruba 25 pozemních referenèních stanic, které
svými službami pokrývají velkou plochu. Signály z družice systému GPS jsou
pøijímány v mnoha pozemních referenèních stanicích a používají se pro
generování opravy systému DGPS.
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Poznámky:
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S Y S T É M DGPS O M N I STAR
Systém OmniSTAR je nepøetržitý vysílací systém diferenciální opravy GPS,
který dodává opravy na hlavní pevniny z celosvìtové sítì referenèních stanic. Data
z tìchto referenèních stanic se pøedávají do støedisek øízení sítì (NCC), kde se
opravy RTCM dekódují, kontrolují a znovu kódují do formátu vysoce efektivního
pro vysílání. Data jsou dále konvertována pro vysílání do komunikaèní družice,
která vysílá nad danou zemìpisnou oblastí. Komunikaèní spojení s jednotlivými
referenèními stanicemi obsahuje volací linku, která slouží jako záloha pro
propùjèené linky a umožòuje ovládání pøijímaèù.
Vysílání z družice je pøijímáno uživatelem, demodulováno a pøedáváno do
procesoru, který mìní formát dat na data opravy, vhodná pro použití v pøijímaèi
Phoenix 300. V systému OmniSTAR se na data aplikují atmosférické opravy
z více stanic. Tato data se pak kombinují pro zajištìní optimální opravy pro místo,
na kterém se nachází uživatel. Tyto opravy, znovu vysílané ve formátu
RTCM SC-104, používá pøijímaè Phoenix 300 pro zajištìní nejvyšší pøesnosti.
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Popis funkce:

1.
2.
3.
4.

Družice systému GPS
Více referenèních stanic systému GPS OmniSTAR
Diferenciální opravy GPS, odeslané propùjèenou linkou do
støediska NCC, kde se data opravy kontrolují a jejich formát mìní pro
odeslání do komunikaèních družic
5. Geostacionární komunikaèní družice
6. Plocha pokrytá vysíláním družice - plocha uživatele služby OmniSTAR
7. Data opravy jsou pøijímána a aplikována v reálném èase.
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A P I T O L A

Z P R Á V Y NMEA
Pøijímaè Phoenix 300 lze použít pro komunikaci s dalšími elektronickými
zaøízeními, vèetnì zaøízení Guidance Lightbar spoleènosti Raven. Komunikaèní
protokol (sadu pravidel), oznaèovaný jako standard NMEA-0183, vyvinula
organizace National Marine Electronics Association. Standard NMEA-0183
obsahuje mnoho formátù zpráv, napøíklad ty, které jsou popsány dále. Pøijímaè
Phoenix 300 je používá pro komunikaci s ostatními zaøízeními.

Zprávy NMEA
pøístroje
Phoenix 300

ALM

Data kalendáøe družice

GGA

Data opravy systému GPS

GLL

Zemìpisná délka a šíøka aktuální polohy

GRS

Rozdíly vzdálenosti

GSA

DOP systému GPS a aktivní družice

GST

Šumové statistiky mìøení teoretické vzdálenosti

GSV

Poèet viditelných družic

RMC

Doporuèená nejnižší specifická data GPS a pøechodu

VTG

Kurz jízdy a pozemní rychlost

ZDA

Èas a datum
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Poznámky:
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PØÍKLAD

A P I T O L A

STRUKTURY ZPRÁVY

Následující pøíklad zprávy GGA uvádí formát obvyklý u zpráv NMEA:

Pole

Popis

Pole

Popis

$

Znaèka zprávy

3

Délka, východní nebo
západní

GP

Zdroj zprávy (systém GPS)

4

Indikátor kvality systému
GPS (režim)

GGA

Typ zprávy

5

Poèet použitých družic

1

Koordinát polohy vùèi
svìtovému èasu (UTC)

6

Horizontální ztráta
pøesnosti

2

Šíøka, severní nebo jižní

7

Reference nadmoøské
výšky antény (geoid)
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Pole

Popis

Pole

Popis

8

Jednotky nadmoøské výšky
antény (napø. metry)

11

Stáøí dat diferenciální
opravy v sekundách

9

Oprava geoidu

12

Èíslo referenèní stanice

10

Jednotky opravy geoidu
(napø. metry)

13

Kontrolní souèet
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D

PØEDEM

O D A T E K

DEFINOVANÁ KONFIGURACE
NASTAVENÍ

Tato nastavení jsou v systému pøedem definována. Lze zvolit ze tøí nastavení.
Nastavení konfigurace jednotky jsou uvedena v následující tabulce.
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Nastavení konfigurace jednotky
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Volba
konfigurace

Do Not
Change
(Nemìnit)

Zero All
(Vynulovat
vše)

Raven
SmarTrax

Raven
Classic

Rychlost
pøenosu dat
v baudech,
port A

Beze zmìny

38400

19200

19200

Zprávy
portu A

None (Bez
optimalizace)

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

GGA (10 Hz)
VTG (10 Hz)

Rychlost
pøenosu dat
v baudech,
port B

38400

19200

4800

Zprávy
portu B

None (Bez
optimalizace)

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

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

Optimization
(Optimalizace)

None (Bez
optimalizace)

Beze zmìny

Pass-to-Pass
(Mezi
pøechody)

HP Seed Mode
(Režim úvodní
polohy HP)

Manual (Ruèní)

Beze zmìny

Beze zmìny

Radar Min
Speed
(Nejnižší
rychlost
radaru)

0

0

0

Radar Clamp
Speed
(Rychlost
aretace
radaru)

0

0

0

Radar Hold
Time (Doba
prodlevy
radaru)

0

0

0

Differential
(Diferenciální)

None (Bez
optimalizace)

Beze zmìny

WAAS
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RAVEN INDUSTRIES
OMEZENÁ ZÁRUKA
ROZSAH ZÁRUKY
Záruka se vztahuje na všechny závady ve zpracování nebo
materiálech, které se projevily při běžném používání, údržbě a servisu
výrobku společnosti Raven Flow Control.
ZÁRUČNÍ DOBA
Záruka trvá po dobu 12 měsíců od data zakoupení výrobku společnosti
Raven Flow Control. Záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka
a je nepřenosná.
SERVIS
Přineste vadnou část a doklad o zakoupení k místnímu prodejci. Pokud
prodejce souhlasí s oprávněností nároku na záruční opravu, odešle
součást spolu s dokladem o nákupu distributorovi nebo společnosti
Raven pro konečné schválení.
POSTUP SPOLEČNOSTI RAVEN INDUSTRIES
Pokud kontrola prokáže, že je nárok na uplatnění záruky oprávněný,
společnost Raven dle vlastního uvážení opraví nebo vymění vadnou
součást a zaplatí dopravné za její vrácení.
ZÁVADY NEPOKRYTÉ ZÁRUKOU
Společnost Raven Industries nepřejímá náklady ani závazky za opravy
provedené mimo její závod bez písemného souhlasu. Společnost
Raven nezodpovídá za škody vzniklé na souvisejícím vybavení nebo
výrobku a nezodpovídá za ztrátu zisku ani jiné zvláštní škody. Závazek
vyplývající z této záruky nahrazuje všechny další záruky, vyjádřené i
předpokládané, a žádná osoba není pověřena za společnost Raven
přejímat žádné závazky. Škody vzniklé běžným opotřebením,
nevhodným použitím, zneužitím, nedbalostí, nehodou nebo
nesprávnou instalací a údržbou nejsou touto zárukou kryty.
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P.O. Box 5107
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