Brukerhåndbok og installasjonsveiledning

Phoenix 300 (Nordmann)

Nordmann Brukerhåndbok # 016-0171-175

K

A P I T T E L

INNLEDNING
Gratulerer med kjøpet av GPS-mottakeren Raven Phoenix 300. Med denne
mottakeren får du en svært nøyaktig og pålitelig løsning for GPS-navigering og
-posisjonering. GPS-/DGPS-mottakerytelsen er avgjørende for å lykkes med
kartlegging og overvåking av avlingen, utsnitt og andre funksjoner for
presisjonsjordbruk. GPS-mottakeren Phoenix 300 er laget for å dekke disse behovene
mens den brukes i et krevende landbruksmiljø. Mottakeren leveres med et
frontpaneldisplay som gjør den enklere og mer brukervennlig å bruke og konfigurere.

Funksjonell
beskrivelse

GPS-mottakeren Phoenix 300 er en sofistikert tokanalers mottaker med overlegen
impulsstøyytelse. Den gir automatisk pålitelig sporing av GNSS-signaler.
Satellittdifferensialkorrigering er tilgjengelig ved hjelp av WAAS, CDGPS eller
OmniSTAR abonnementstjenester. OmniSTAR-tjenesten kan aktiveres på
forespørsel. Phoenix 300-mottakerens 20-kanalers GPS-system gir rask og stabil
satellittinnhenting.
Programvare er ikke nødvendig for å konfigurere denne mottakeren. Imidlertid
leveres det programvare for kontroll og overvåking, og standardoppgraderinger er
tilgjengelige gratis via Internett. XP- og HP-oppgraderingene er ikke gratis og
krever et OmniSTAR-abonnement. To toveis RS-232-porter med serielt
grensesnitt gir mulighet for flere tilleggsenheter.

Kontakte Raven
Industries

Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger om denne håndboken. Hvis du har
kommentarer eller forslag til forbedringer, håper vi at du vil kontakte
kundestøttesenteret vårt på én av de følgende måtene:
• Via telefon: 1-800-243-5435
• Via post:
Raven Industries
Flow Control Division
205 E. 6th St.
Sioux Falls, SD 57104
• Via e-post: fcdinfo@ravenind.com
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Merknader:
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INSTALLERING
Strøm
Viktig: Sørg for å koble til antennen før du slår på mottakeren.
Phoenix 300-mottakeren er beskyttet mot reversert strøm. Det
er en direkte bane mellom jordpinnen på støpselet og chassiset.
Hvis strømmen reverseres når chassiset er jordet, oppstår det
en kortslutning mellom strøm og jord, og strømledningen kan
skades eller ta fyr. Dette er ikke et problem som bare angår
Phoenix 300-mottakeren, det samme gjelder alt jordet utstyr.
Koble den røde ledningen fra strømledningen som fulgte med, til den positive (+)
strømkilden, og den svarte ledningen til jord (-) eller negativ. Ved bruk av
bilstrømadapter, må du kontrollere at kjøretøyet har et system med negativ jord
før strømmen kobles til. Hvis det brukes en vekselstrømsadapter, kobles adapteren
til en vekselstrømkilde.
Koble strømmen til Phoenix 300-mottakeren før mottakerchassiset kobles til jord
under installeringen. Hvis strømmen reverseres, vil den interne automatsikringen
gå, slik at strømmen brytes. Hvis dette skjer, kobler du fra støpselet, venter fem
sekunder, korrigerer polariteten og kobler til strømmen igjen. Når du har
kontrollert at strømforsyningen fungerer som den skal, er det trygt å installere
mottakeren.

Mottaker
GPS-antenne

Monter mottakeren ved hjelp av de avlange hullene i festekanten. Stram
støtteskruene til slik at mottakeren sitter godt fast og ikke kan bevege seg.

GPS-systemet krever direkte synslinje. Dette betyr at det må være en uhindret
linje mellom mottakeren og satellittene. Vanlige hindre er bygninger, trær,
maskiner og mennesker.
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Utstyr som elektriske motorer, aggregater, vekselstrømsgeneratorer, lyskastere,
radiosendere, mobiltelefoner, parabolantenner, radar, aktive antenner osv.
genererer elektriske og magnetiske felt som kan forstyrre GPS- eller
L-båndsignaler. Monter antennen vekk fra slike mulige kilder til
interferens.
GPS-enheten kan fungere dårligere hvis den plasseres for nær andre objekter. For
eksempel kan ytelsen reduseres hvis antennen er plassert under glassfiber. Hvis
antennen monteres med et mellomrom på minst en halv centimeter mellom
antennen og plasten eller glassfiberen som dekker den, kan ytelsen være
akseptabel. Metall og andre tette materialer blokkerer GPS-signalene fullstendig.
Antennen er relativt lite følsom for elektrisk støy fra vekselstrømsgeneratorer og
tennplugger, men disse støykildene kan fortsatt skape forstyrrelser. En vanlig
kilde til interferens er likestrømsmotorer som bruker børster (for eksempel
viftemotoren i en bil). Vekselrettere som kobler likestrøm til 110 V vekselstrøm,
produserer også ofte en god del interferens.

Antennemontering
Antennekabel

Antennen har standard magnetfeste.
Kabelen som følger med, er 15 fot (ca. 5 meter) lang. Det finnes også kabler med
andre lengder. Kabelen kan skjøtes så lenge det totale spenningstapet ikke
overstiger 0,5 V likestrøm. Dette er normalt ikke et problem så lenge kabelen er
kortere enn 50 fot (ca. 15 meter).
Hvis det er mer enn 50 fot (ca. 15 meter) mellom antennen og mottakeren, må du
kjøpe en linjeforsterker. Kontakt Ravens kundestøtte hvis du vil vite mer.
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DRIFT
Første oppstart

Den interne GPS-mottakeren må utføre en "kaldstart" første gang systemet slås
på. Under kaldstarten søker GPS-mottakeren etter satellitter og laster ned data
som er nødvendige for driften. L-bånd-mottakeren sporer bare OmniSTARkorrigeringssignaler. Kaldstarten tar opptil 15 minutter, men er bare nødvendig
ved første gangs oppstart.

1. Sørg for at antennen er koblet til mottakeren før du slår på enheten.
Koble strømmen til Phoenix 300-mottakeren, og sjekk at
frontpaneldisplayet lyser.
2. Koble seriekabelen som fulgte med, mellom Phoenix 300-mottakeren og
utstyret ditt.

OmniSTARtjenesten
Normal drift

Hvis du bruker korrigeringstjenesten OmniSTAR DGPS, ringer du OmniSTAR
på 888-883-8476 for å aktivere OmniSTAR-abonnementet ditt.
Når den første kaldstarten er fullført, begynner mottakeren i
normalmodus. Enheten bør være i DGPS-modus i full løpet av noen få minutter
etter at den er slått på, ved bruk av WAAS, CDGPS eller OmniSTAR VBS.
OmniSTAR HP og XP kan bruke opptil 45 minutter på å finne signalet.
Alle konfigurasjons- og frekvensdata lagres i ikke-flyktig minne i Phoenix 300mottakeren. Konfigurasjonsendringer gjøres via OmniSTAR-frontpaneldisplayet.
Vær oppmerksom på mulige hindre for satellittsignalene, som kan forstyrre
GPS-funksjonen. Ved behov for høy presisjon, kan du holde øye med
HDOP-verdien (Horizontal Dilution of Precision, horisontal
presisjonsforringelse), som beregner feilmarginen. HDOP-verdien bør være
2 eller mindre.
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FRONTPANELDISPLAY
Displayoppsett

Fjern forsiktig beskyttelsesfilmen fra frontpaneldisplayet. Phoenix 300-mottakeren
er konfigurert fra fabrikken til å starte i automatisk modus. Dette betyr at mottakeren
kan brukes umiddelbart etter første installering. Med frontpaneldisplayet kan
brukeren omkonfigurere mottakeren, bytte til en alternativ differensialkilde og
observere hvordan mottakeren fungerer. Tastaturpilene brukes til å navigere
gjennom displayet og konfigurasjonsmenyene.
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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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Menystruktur for Phoenix 300
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Drift

De følgende skjermene og innstillingene brukes av frontpaneldisplayet.

Startskjerm
Raven anbefaler at du bruker denne skjermen ved normal mottakerdrift.
Merk: Du kan når som helst gå tilbake til startskjermen ved å trykke på piltastene
og

samtidig.

Hvis mottakeren er i vanlig drift uten advarsler, vises følgende på
frontpaneldisplayet:

Liste over og beskrivelse av tegnene på displayet:

Tegn

Beskrivelse

D

Viser differensialmodus.
D=differensial, C=konvergerende,
R=RTK/desimetrisk, tomt=bare GPS

3

Type posisjonsløsning (ingen,
2-dimensjonal, 3-dimensjonal)

08

Antall satellitter som brukes i posisjonsløsningen

H01

HDOP (Horizontal Dilution of Precision,
horisontal presisjonsforringelse)

V.HP

Gjeldende kilde for
differensialkorrigeringer med alder på
dataene.
WAAS=WAAS, CGPS=Canadian GPS,
V.HP=OmniSTAR, XP=OmniSTAR

Status OK

Andre linje er reservert varselmeldinger
(OK, Poor SV Tracking, High AOD, High
GDOP, High HDOP, No Diff Corrs, Hgt
Constrained, No Pos Solution, Antenna
Fault)
9
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Fra startskjermen trykker du på
-tasten for å vise X/HP AutoRestart-skjermen.
Denne skjermen viser utgangspunktstatus for XP/HP. XP/HP-korrigeringene kan
startes med en utgangsposisjon ved oppstart, slik at konvergensprosessen går
raskere. Hvis et utgangspunkt er tilgjengelig for lagring, vises NOT STORED. Du
kan velge

-piltasten for å endre status til DO STORE, slik at mottakeren lagrer

den gjeldende utgangsposisjonen for bruk ved neste oppstart, slik at det går raskere å
finne signalet og låse posisjonen. Hvis et utgangspunkt er tilgjengelig for
gjenoppretting etter oppstart, vises RESTORING. Hvis skjermen viser NOT
AVAILABLE, finnes det ikke noe tilgjengelig utgangspunkt.
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Mottakervisningsskjerm
Denne skjermen viser mottakermodell, serienummer, fastvareversjon og
mottakeralternativer.
Det følgende eksempelet viser mottakermodell, serienummer og fastvareversjon.
Fra startskjermen trykker du på

-tasten for å vise innstillingene dine.

Hvis du trykker på

-tasten, vises alle installerte alternativer:

Hvis du trykker på

-tasten, vises flere installerte alternativer:
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GPS-visningsskjerm
Fra startskjermen trykker du på
visningsskjermen:

Ved å trykke på

-tasten til du kommer til GPS-

-tasten kan du vise PDOP, HDOP, VDOP og TDOP:

Begrepet DOP (Dilution of Precision, presisjonsforringelse) er en beregning av
den feilmarginen som oppstår på grunn av geometrien som skapes av
satellittposisjonene som brukes i GPS-løsningen. Lavere DOP-verdier betyr større
nøyaktighet. Verdien 9,9 vises når det ikke spores mange nok satellitter til å gi en
brukbar GPS-løsning.
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DOP

Definisjon

H (HDOP)

Horisontal (øst/vest)

V (VDOP)

Vertikal (nord/sør)

T (TDOP)

Tid

P (PDOP)

Posisjon

Nordmann Brukerhåndbok # 016-0171-175

Hvis du trykker på
-tasten igjen, vises standardavviksskjermen. Denne
skjermen viser standardavvik som et mål på støy i posisjonsløsningen.
Standardavviket for horisontal posisjon er i det øvre høyre hjørnet av skjermen,
standardavviket for breddegrad er i det nedre venstre hjørnet, og standardavviket
for lengdegrad er i det nedre høyre hjørnet.

Hvis du trykker på
over bakke.

-tasten igjen, vises skjermen for GPS-hastighet og kurs
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OmniSTAR-visningsskjerm
Hvis du har valgt OmniSTAR som differensialkorrigeringsmodus, er
OmniSTAR-visningsskjermen tilgjengelig. Du kan vise denne skjermen ved å
trykke på

-tasten til den åpnes:

Merk: Unngå å forveksle denne skjermen med CDGPS-konfigurasjonsskjermen.
Visningsskjermer brukes til å vise innstillingene, mens konfigurasjonsskjermer
brukes til å endre innstillingene.

Hvis du trykker på
-tasten, vises skjermen for SNR og Ltime. SNR viser
signal til støy-forholdet. Ltime viser antall sekunder siden innhenting av signalet
fra den valgte OmniSTAR-satellitten.
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Hvis du trykker på
sekunder:

-tasten, vises VBS-utløpstidspunkt i dager, uker og

Hvis du trykker på
ditt:

-tasten, vises status for OmniSTAR VBS-abonnementet

Hvis du trykker på
sekunder:

-tasten, vises HP-utløpstidspunkt i dager, uker og
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Hvis du trykker på
abonnementet ditt:

Trykk på

-tasten igjen for å vise satellittfrekvens og overføringshastighet:

Hvis du trykker på

16

-tasten igjen, vises status for OmniSTAR HP-

-tasten igjen, vises OmniSTAR-serienummeret ditt:

Nordmann Brukerhåndbok # 016-0171-175

Trykk på

-tasten igjen for å vise OmniSTAR-tjeneste-ID-nummeret ditt:

CDGPS-visningsskjerm
Hvis du har valgt CDGPS som differensialkorrigeringsmodus, er
CDGPS-visningsskjermen tilgjengelig. Du kan vise denne skjermen ved å trykke
på

-tasten til den åpnes:

Merk: Unngå å forveksle denne skjermen med CDGPS-konfigurasjonsskjermen.

Hvis du trykker på
-tasten, vises skjermen for SNR og Ltime. SNR viser
signal til støy-forholdet. Ltime viser antall sekunder siden innhenting av signalet
fra den valgte CDGPS-satellitten.
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Hvis du trykker på

-tasten, vises satellittfrekvens og overføringshastighet:

Verktøyalternativskjermen
Fra startskjermen trykker du på
verktøyalternativskjermen

-tasten til du kommer til

Hvis du trykker på
-tasten, vises skjermen for å konfigurere enheten. Denne
skjermen brukes til å konfigurere enheten i tre ulike forhåndsdefinerte
innstillinger. Du finner en tabell med disse innstillingene i Tillegg A.
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Hvis du trykker på
trykke på enten

-tasten, vises skjermen for å konfigurere radar. Ved å
eller

kan du åpne menyen.

Radarkonfigureringsskjerm
Skjermen for minstehastighet vises. Denne skjermen viser minstehastigheten for
radarsignaler. Trykk på

-piltasten for å endre minstehastigheten.
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Hvis du trykker på
-tasten, vises låsehastighetsskjermen. Denne skjermen
viser og gir deg muligheten til å justere låsehastigheten. Radarsignalet vil holdes
konstant når den faktiske hastigheten er lavere enn låsehastigheten og høyere enn
minstehastigheten. Trykk på

-piltasten for å endre låsehastigheten.

Hvis du trykker på
-tasten, vises skjermen for låsing av tid Denne skjermen
viser og gir deg muligheten til å justere for låsing av tid for radar. Hvis
navigeringen ikke fungerer, holdes radarsignalet konstant i det tidsrommet du
velger med innstillingen for låsing av tid for radar. Trykk på
endre denne verdien.
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-piltasten for å
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KONFIGURASJONER
GPSkonfigurasjons
meny

Hvis du vil åpne GPS-konfigurasjonsskjermen, trykker du på
kommer til GPS-konfigurasjonsskjermen:

Hvis du vil endre optimaliseringskonfigurasjonen, trykker du på
å komme til denne skjermen:

22

-tasten til du

-tasten for
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Optimaliseringsinnstilling

Definisjon

Pass to Pass

Bruker et filter for å oppnå bedre ytelse
for lange rette baner. Brukes for systemer
med nøyaktighet på under en meter, for
eksempel WAAS, CDGPS og VBS.
Merk: Ytelsen kan reduseres noe hvis det
er mange svinger i banen. Filteret er
perfekt for åkerbruksområder der
nøyaktighet fra runde til runde er viktigst.

None

Bruker ikke filter for runde-til-runde-modus.
Brukes for XP-, HP- og RTK-tilkoblinger.

Trykk på

-tasten for å begynne å legge inn data. Gjeldende

optimaliseringsmodus begynner å blinke. Bruk piltastene
endre innstilling ved behov, og trykk deretter på

Korrigeringskon
figurasjonsmeny

og

til å

-tasten når du er ferdig.

Hvis du vil åpne korrigeringskonfigurasjonsskjermen, trykker du på
til du kommer til korrigeringskonfigurasjonsskjermen:

-tasten
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Trykk på

-tasten for å åpne korrigeringsmodusskjermen:

Trykk på

-tasten for å begynne å legge inn data. Den gjeldende

korrigeringsmodusinnstillingen begynner å blinke. Bruk piltastene
til å endre innstilling, og trykk deretter på

og

-tasten når du er ferdig.

Den følgende tabellen viser de mulige modusene for differensialkorrigering:
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Type

Beskrivelse

WAAS

Wide Area Augmentation System

OmniSTAR XP / HP

OmniSTAR DGPS

OmniSTAR VBS

OmniSTAR DGPS

CDGPS

Canadian DGPS

CMR

I/T

RTCM

I/T

RTCA

I/T

None

Ingen differensialkorrigering

Nordmann Brukerhåndbok # 016-0171-175

WAASkonfigurasjons
meny

Hvis du vil åpne WAAS-konfigurasjonsskjermen, trykker du på
du kommer til WAAS-konfigurasjonsskjermen:

-tasten til

Trykk på

-tasten for å vise den gjeldende konfigurasjonen:

Trykk på

-tasten for å begynne å legge inn data. Den gjeldende WAAS-

nummerinnstillingen begynner å blinke. Bruk piltastene
endre innstilling, og trykk deretter på

og

til å

-tasten når du er ferdig.

Merk: WAAS-nummeret er den gjeldende satellitten som brukes til korrigering.
I automatisk modus vil Phoenix 300 bruke satellitten med de beste WAASkorrigeringsegenskapene.
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OmniSTARkonfigurasjons
meny

De følgende skjermbildene er ment som en hjelp til å aktivere
abonnementstjenesten OmniSTAR DGPS. For å aktivere OmniSTARabonnementet, må du ringe OmniSTAR på 888-883-8476.
Hvis du vil åpne OmniSTAR-konfigurasjonsskjermen, trykker du på
til du kommer til OmniSTAR-konfigurasjonsskjermen:

-tasten

Tjeneste-ID-skjermen brukes til å velge riktig OmniSTAR-satellitt for ditt
område. Hvis du trykker på
regioninnstilling:

Trykk på

-tasten, vises gjeldende tjeneste-ID-nummer og

-tasten for å begynne å legge inn data. Den gjeldende innstillingen

for tjeneste-ID-region begynner å blinke. Bruk piltastene
endre innstilling, og trykk deretter på
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og

-tasten når du er ferdig.

til å
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Mulige ID-numre og regioner inkluderer:

IDnummer

Beskrivelse

IDnummer

Beskrivelse

00

Brukerdefinert

08

Sør-Amerika

01

Øst- Atlanteren

09

Vest -Atlanteren

02

Det indiske hav

10

Nordvest- Amerika

03

Eurasia

11

Nord-Amerika
sentralt

04

Afrika

12

Nordøst- Amerika

05

AsiaStillehavsregionen

13

CHARTCO

07

Stillehavet

15

OC-SAT

Hvis du trykker på
-tasten igjen, vises det gjeldende SetService-IDnummeret. Med denne skjermen kan du angi en satellittfrekvens (f.eks. 1554.4970
MHz) og symbolfrekvens (f.eks. 2438) som leveres av OmniSTAR for din
tjeneste-ID- konfigurasjon:

Trykk på

-tasten for å begynne å legge inn data. Det gjeldende SetService-

ID-nummeret begynner å blinke. Bruk piltastene
innstilling, og trykk deretter på

og

-tasten når du er ferdig.

Overføringshastigheten begynner å blinke. Bruk piltastene
endre innstilling, og trykk deretter på

til å endre

og

til å

-tasten når du er ferdig.
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Hvis du trykker på
-tasten igjen, vises AutoRestart-skjermen. Med denne
skjermen kan du vise og endre modus for alternativet HP/XP-utgangspunkt.

Med
-tasten kan du veksle mellom automatisk og manuell innstilling.
I AutoRestart-modus vil mottakeren automatisk bruke det siste
posisjonssignalet den mottok før den ble slått av. Ved å gjøre dette vil
konvergenstiden enheten bruker for å finne signalet ved oppstart, være
langt kortere enn ved å utføre full konvergens. I automatisk modus vil
mottakeren gjenopprette det siste posisjonssignalet den mottok før den ble
slått av. I manuell modus kan du angi hvor mottakeren skal starte
konvergensen ved neste oppstart. Dette er nyttig hvis du oppbevarer
maskinen i en låve eller annen bygning der signalet ikke når frem, slik at
det ikke går an å lagre det siste posisjonssignalet før maskinen slås av.

CDGPSkonfigurasjons
meny

28

Hvis du vil åpne CDGPS-konfigurasjonsskjermen, trykker du på
du kommer til CDGPS-konfigurasjonsskjermen:

-tasten til

Nordmann Brukerhåndbok # 016-0171-175

Trykk på

-tasten for å vise gjeldende tjeneste-ID:

Trykk på

-tasten for å begynne å legge inn data. Det gjeldende tjeneste-ID-

nummeret begynner å blinke. Bruk piltastene
innstilling, og trykk deretter på
Hvis du trykker på

Trykk på

og

til å endre

-tasten når du er ferdig.

-tasten igjen, vises gjeldende SetService-ID:

-tasten for å begynne å legge inn data. Det gjeldende SetService-

ID-nummeret begynner å blinke. Bruk piltastene
innstilling, og trykk deretter på

og

til å endre

-tasten når du er ferdig, og frekvensen vil da

blinke.
Bruk piltastene

og

til å endre innstilling, og trykk deretter på

-

tasten når du er ferdig.

Merk: Bruk

-tasten for å bla til tallene du ønsker.
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Konfigurasjons
meny for utdata

Hvis du vil åpne konfigurasjonsskjermen for utdata, trykker du på
du kommer til konfigurasjonsskjermen for utdata:

Hvis du trykker på

Trykk på

-tasten, vises overføringshastigheten for port A.

-tasten for å begynne å legge inn data. Den gjeldende

overføringshastigheten for port A begynner å blinke. Bruk piltastene
til å endre innstilling, og trykk deretter på

30

-tasten til

og

-tasten når du er ferdig.
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Hvis du trykker på

Bruk

-tasten, vises utdataskjermen for meldinger for port A.

-piltasten for å endre portmeldingene, og bruk deretter piltastene
og

for å bla gjennom meldingene. Bruk

-tasten for å endre

hastigheten for den valgte meldingen. Bruk

-tasten for å velge tallet du vil

endre, og bruk deretter piltastene

for å endre verdien. Når du er

ferdig, trykker du på

og

-tasten, og tallene slutter å blinke.

Trykk på
-tasten for å gå tilbake til utdataskjermen for meldinger for port A
når du er ferdig.
Merk: Et intervall på 0,0 sekunder deaktiverer sending av de valgte meldingene
via port A.
Tabellen nedenfor viser alternativene for intervallfrekvenser:
Programmert intervall for
NMEA-melding.

Utdatafrekvens (antall oppdateringer
per sekund)

0,0

AV

0,1 sek

10 Hz

0,2 sek

5 Hz

0,5 sek

2 Hz

1,0 sec

1 Hz
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Hvis du vil velge overføringshastighet for port B, trykker du på

Trykk på

-tasten for å begynne å legge inn data. Den gjeldende

overføringshastigheten for port B begynner å blinke. Bruk piltastene
til å endre innstilling, og trykk deretter på
Hvis du trykker på

Bruk

-tasten.

og

-tasten når du er ferdig.

-tasten, vises utdataskjermen for meldinger for port B.

-piltasten for å endre portmeldingene, og bruk deretter piltastene
og

for å bla gjennom meldingene. Bruk

-tasten for å endre

hastigheten for den valgte meldingen. Bruk

-tasten for å velge tallet du vil

endre, og bruk deretter piltastene

for å endre verdien. Når du er

ferdig, trykker du på

og

-tasten, og tallene slutter å blinke.

Trykk på
-tasten for å gå tilbake til utdataskjermen for meldinger for port B
når du er ferdig.
Merk: Et intervall på 0,0 sekunder deaktiverer sending av den valgte meldingen
via port B. Se tabellen under port A for alternativer for melding og intervall.
32

Nordmann Brukerhåndbok # 016-0171-175

Merknader:

33

Brukerhåndbok og installasjonsveiledning for Phoenix-mottaker

K

A P I T T E L

PROBLEMLØSING

Viktig: Sørg for at antennen er montert på en slik måte at den
har klar sikt til himmelen og at den er så langt unna kilder til
elektrisk støy som mulig.
Før du prøver å løse et problem, bør du se om du kan plassere det i en av disse
kategoriene:
• Mottaker
• Antenne (inkludert kabler)
• Strøm
• Overføringspunkt
• Seriell kommunikasjon (mottaker eller ekstern enhet)

Kontrollere
installasjonen

Mottaker

34

Følg med på effekten på ytelsen til GPS-mottakeren etter hvert som du slår på
hver enhet på kjøretøyet. Hvis mottakeren slutter å fungere som den skal når du
slår på en enhet, er det denne enheten som skaper interferens. Det er mulig at du
må flytte antennen. Hvis for eksempel motoren skaper interferens, er det støy fra
tenning eller vekselstrømsgenerator som forstyrrer mottak av signaler. Flytt
antennen lenger vekk fra motoren.
Vanligvis er det bare nødvendig med fem GPS-satellitter for å oppnå god
nøyaktighet. Se på startskjermen til frontpaneldisplayet, der du kontrollerer hvor
mange satellitter som spores. Se også etter en D, C eller R, som indikerer en
differensialkorrigert posisjon. Beskrivelse av disse bokstavene finner du på side 9
i denne håndboken.
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Antenne
Strøm
Overføring

Kontroller forbindelsen mellom antennen og mottakeren. Sjekk at kontaktene og
kabelen er i god stand. Du kan bruke et ohmmeter for å fastslå om antennekabelen
er åpen eller kortsluttet.
Frontpaneldisplayet skal lyse når strømmen er på.
Hvis mottakeren kjører i WAAS-modus, kontrollerer du at riktig PRN er valgt
(f.eks. – WAAS #122). WAAS-statusinformasjon er tilgjengelig på Internett:
http://www.waasperformance.raytheon.com/sis/sis.html. Hvis mottakeren er i
OmniSTAR-modus, kontrollerer du frekvensen for satellittene.

Mottakerspesifi
kasjoner
Nøyaktighet for
posisjon

Se tabellen
nedenfor

Oppdateringsfrekvens

10 Hz

Nøyaktighet for tid

I/T

Maks. hastighet

1000 knop

Antall kanaler

24

Relativ luftfuktighet

95 % ikkekondenserende

Min. signalstyrke

5 µV ved 1000 bps

Høyde

60 000 fot

Dynamisk område

> 100 dB

Mål

8,3" L x 5,7" B x
2,1" H

Nabokanal sperre

50 dB ved 1 KHz

Vekt

20 ounces (ca. 566
gram)

Kaldstart

6 min. typisk, 15
min. maks.

Antennevekt

< 1,3 pund (ca. 590
gram)

Varmstart

40 sekunder

Antennediameter

7,5 tommer

Gjeninnhenting

1 sekund

Inngangsspenning

9–16 V likestrøm

Akselerasjon

2G

Strømforbruk

< 34 W ved
12 V likestrøm

Kontakter/porter

2 RS–232 I/O

Strøm

400 mA ved
12 V likestrøm

Driftstemperatur

–40 til +65° C

Tabell over posisjonsnøyaktighet:
Differensialkilde

Retning

Nøyaktighet

WAAS

Horisontal RMS

< 1 m (40 tm)

OmniSTAR VBS

Horisontal RMS

< 1,2 m (50 tm)

OmniSTAR HP

Horisontal RMS

< 0,12 m (5 tm)
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Konfigurasjon
Seriegrensesnitt på bakpanelet
Phoenix 300 har to toveis RS232-seriegrensesnitt. Hver port er tildelt én stor
bokstav, A eller B, og hver av dem sørger for det nødvendige grensesnittet mellom
Phoenix 300-mottakeren og eksternt navigeringsutstyr.

PORT A

PORT B

Pinne

Signalnavn

Pinne

Signalnavn

1

Port A TX

1

Port B TX

2

Port A RX

2

Port B RX

3

GND

3

GND

4

4

RADAR

5

5

6

Ekst. strøm

6

Ekst. strøm

7

GND

7

GND

Strømkontakt
Phoenix 300 er laget for å fungere ved mellom 9 og 16 V likestrøm. Enheten har
beskyttelse mot reversert spenning og overspenning for å redusere risikoen for
skade under installeringen. Tabellen nedenfor identifiserer hver av pinnene og
viser ledningsfargene for kabelen som følger med.
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Pinne

Beskrivelse

Ledningsfar
ge

1

+12 V likestrømsinngang

Rød

2

Ikke i bruk

I/T

3

Returstrøm (GND)

Svart

4

Ikke i bruk

I/T

Nordmann Brukerhåndbok # 016-0171-175

Merknader:
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G L O B A L P O S I T I O N I N G S Y S T E M (GPS)
GPS er et satellittbasert globalt navigeringssystem som er skapt og drives av
USAs forsvarsdepartement. Opprinnelig var systemet bare ment for militært bruk,
men GPS-funksjonaliteten er senere utvidet for å kunne tilby svært nøyaktig
informasjon om posisjon og tidspunkt for mange sivile bruksområder.
Det ville kreve fordypning i emnet for å forstå GPS fullstendig, men ikke for å se
hvordan det fungerer eller hva det kan brukes til. Enkelt forklart: 24 satellitter i
seks ulike baner sirkler rundt jorda to ganger hvert døgn ved en helningsvinkel på
ca. 55 grader i forhold til ekvator. Disse satellittene sender kontinuerlig kodet
informasjon om tidspunkt og posisjon ved høye frekvenser i 1500 megahertzområdet. GPS-mottakere med antenner som er plassert slik at de har klar sikt til
satellittene, tar imot disse signalene og bruker den kodede informasjonen til å
beregne posisjonen i et koordinatsystem.
GPS er det rådende navigeringssystemet i dag, og vil fortsette å være det i mange
år. Selv om GPS er det klart mest nøyaktige verdensomfattende
allværsnavigerinssystemet som er utviklet så langt, kan det også vise betydelige
feil. GPS-mottakere finner posisjonen ved å beregne hvor lang tid det tar for
radiosignalene som sendes fra hver satellitt, å nå jorden. Det er rett og slett basert
på ligningen Avstand = Hastighet x Tid. Radiobølger beveger seg med lysets
hastighet. Tidspunktet fastslås ved hjelp av en sinnrik kodeteknikk inne i GPSmottakeren. Når tidspunktet er fastslått og ved hjelp av det faktum at satellittenes
posisjon rapporteres i hvert kodede navigeringssignal, trenger mottakeren bare å
bruke trigonometri for å finne posisjonen sin på jordoverflaten.
Hvor nøyaktig posisjonen er, avhenger av at mottakeren kan beregne nøyaktig
hvor lang tid hvert satellittsignal bruker på å nå jorda. Her ligger problemet. Det er
først og fremst fire feilkilder som kan påvirke mottakerens beregninger.
Feilkildene er:
•
•
•
•
38

forsinkelser av radiosignaler i troposfæren og ionosfæren
signaler som følger flere baner
klokkefeil i mottakeren
posisjonsfeil ved satellitter (efemeride)
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D I F F E RE N S I A L GPS (DGPS) WAAS
WAAS er basert på et nettverk med ca. 25 bakkestasjoner som dekker et svært
stort tjenesteområde. Signalene fra GPS-satellittene mottas av bakkestasjonene og
brukes til å generere DGPS-korrigeringer.
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DGPS O M N I STAR
OmniSTAR-systemet er et fulltids kringkastingssystem for differensial GPS
og leverer korrigeringer til verdens kontinenter fra et verdensomspennende
nettverk av referansepunkter. Data fra disse referansepunktene strømmer til
nettverkskontrollsentre der RTCM-korrigeringene dekodes, kontrolleres og
pakkes i et svært effektivt format for kringkasting. Dataene konverteres deretter
for overføring til kommunikasjonssatellitter som kringkaster over geografiske
områder. Kommunikasjonsforbindelsene til hvert referansepunkt inkluderer en
oppringingslinje som fungerer som reserveløsning for leide linjer, for å gi kontroll
over mottakerne.
Satellittkringkastingen mottas der brukeren befinner seg, demoduleres og
overføres til en prosessor som omformaterer dataene til korrigeringer for bruk i
Phoenix 300-mottakeren I OmniSTAR behandles dataene med atmosfæriske
korrigeringer fra flere steder, som kombineres for å gi optimal korrigering for
brukerens plassering. Disse korrigeringene overføres til RTCM SC-104-format,
og brukes deretter av Phoenix 300-mottakeren for å oppnå maksimal nøyaktighet.
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Slik fungerer det:

1.
2.
3.
4.

GPS-satellitter.
Flere OmniSTAR GPS-referansepunkter.
Differensial-GPS-korrigeringene sendes via leid linje til
nettverkskontrollsentre der datakorrigeringene kontrolleres og pakkes
om for oppkobling til kommunikasjonssatellitter.
5. Geostasjonær kommunikasjonssatellitt.
6. Satellittkringkastingsområde – brukerområde for OmniSTAR.
7. Korrigeringsdataene mottas og brukes i sanntid.
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NMEA- M E L D I N G E R
Phoenix 300-mottakeren kan brukes til å kommunisere med andre elektroniske
enheter, inkludert Ravens Guidance Lightbar. En kommunikasjonsprotokoll (et
sett med regler) kjent som NMEA-0183-standarden er etablert av National Marine
Electronics Association. NMEA-0183-standarden omfatter en rekke
meldingsformater av den typen som beskrives nedenfor. Disse brukes av Phoenix
300-mottakeren for å kommunisere med andre enheter.

Phoenix 300
NMEAmeldinger
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ALM

Satellite Almanac Data

GGA

Global Positioning System Fix Data

GLL

Longitude and Latitude of Current Position

GRS

Range Residuals

GSA

GPS DOP and Active Satellites

GST

Pseudo Range Measurement Noise Stats

GSV

Satellites in View

RMC

Recommended Minimum Specific GPS/Transit Data

VTG

Course Over Ground and Ground Speed

ZDA

Time and Date
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A P I T T E L

PÅ MELDINGSSTRUKTUR

Det følgende eksempelet på en GGA-melding viser det typiske formatet for
NMEA-meldinger:

46

Felt

Beskrivelse

Felt

Beskrivelse

$

Meldingsflagg

3

Lengdegrad, øst eller vest

GP

Meldingskilde (GPS)

4

GPS-kvalitetsindikator
(modus)

GGA

Type melding

5

Antall satellitter i bruk

1

Posisjonens UTC-koordinat

6

HDOP (Horizontal Dilution
of Precision)

2

Breddegrad, nord eller sør

7

Referanse for
antennehøyde: Havoverflate
(geode)
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Felt

Beskrivelse

Felt

Beskrivelse

8

Måleenhet for antennehøyde
(meter i eksempelet)

11

Alder på differensialdata,
sekunder

9

Geodeavstand

12

Referansestasjon-ID

10

Måleenhet for geodeavstand
(meter i eksempelet)

13

Kontrollsum
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FORHÅNDSDEFINERTE
INNSTILLINGSKONFIGURASJONER
Disse innstillingene er forhåndsdefinert i systemet. Du kan velge mellom tre
forskjellige innstillinger. I den følgende tabellen finner du
konfigurasjonsinnstillingene for enheten.
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Konfigurasjonsinnstillinger for enheten

Konfigurasjonsvalg

Ikke
endre

Zero All

Raven
SmarTrax

Raven
Classic

Port A
overføringshasti
ghet

Ingen endring

38 400

19 200

19 200

Port A
meldinger

None

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

GGA (10 Hz)
VTG (10 Hz)

Port B
overføringshasti
ghet

38 400

19 200

4 800

Port B
meldinger

None

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

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

Optimalisering

None

Ingen endring

Runde-til-runde

Modus for HPutgangspunkt

Manuell

Ingen endring

Ingen endring

Radar
minstehastighet

0

0

0

Radar
låsehastighet

0

0

0

Radar låsetid

0

0

0

Differensial

None

Ingen endring

WAAS
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RAVEN INDUSTRIES
BEGRENSET GARANTI
HVA DEKKER GARANTIEN?
Denne garantien dekker alle defekter i utførelsen av eller materialer i Raven
Flow Control-produktet ved normal bruk, vedlikehold og service.
HVOR LENGE ER GARANTIEN GYLDIG?
Denne garantien er gyldig i 12 måneder etter kjøpsdatoen for Raven Flow
Control-produktet. Garantien gjelder bare for den opprinnelige eieren, og
kan ikke overføres.
HVORDAN FÅR DU SERVICE?
Ta med den defekte delen og kjøpsbeviset til din lokale forhandler. Hvis
forhandleren samtykker med garantikravet, vil han sende delen og
kjøpsbeviset til sin leverandør eller til Raven for endelig godkjennelse.
HVA GJØR RAVEN INDUSTRIES?
Hvis undersøkelsen vår bekrefter garantikravet, vil vi etter eget valg reparere
eller erstatte den defekte delen og betale for returfrakten.
HVA DEKKER DENNE GARANTIEN IKKE?
Raven Industries dekker ikke kostnader og tar ikke ansvar for reparasjoner
som er gjort andre steder enn på fabrikken vår uten skriftlig samtykke. Vi er
ikke ansvarlige for skade på tilknyttet utstyr eller produkt, og kan ikke holdes
ansvarlige for inntektstap eller andre spesielle skader. Denne garantien gjelder
i stedet for alle andre garantier, uttrykt eller antydet, og ingen person er
autorisert til å påta seg ansvar på våre vegne. Skader som oppstår på grunn
av normal slitasje, feil bruk, misbruk, forsømmelse, ulykke eller feilaktig
installasjon og vedlikehold, dekkes ikke av denne garantien.
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Raven Industries
Flow Controls Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107

Grønt nummer: 800-243-5435
Faks: 605-331-0426
www.ravenprecision.com
fcdinfo@ravenind.com

Merk: Dette dokumentet og den oppgitte informasjonen eies av Raven Industries, Inc. og
kan bare brukes med tillatelse fra Raven Industries, Inc. Med enerett i henhold til copyright-lover.

