Installations- och användarhandbok

Phoenix 300 (Svenska)

Svenska Handbok nr 016-0171-177

K

A P I T E L

INLEDNING
Grattis till köpet av GPS-mottagaren Raven Phoenix 300! Den här mottagaren ger
dig mycket exakta och tillförlitliga lösningar för GPS-navigering och positionering.
GPS/DGPS-mottagarens prestanda är av yttersta vikt för framgångsrik kartläggning
och övervakning av skörd, ombindning och andra precisionsfunktioner för lantbruk.
Phoenix 300-mottagaren är utvecklad för att uppfylla dessa behov när den används i
en krävande lantbruksmiljö. Det finns en skärm på frontpanelen för att göra det
enklare att konfigurera och använda mottagaren.

Funktionsbeskrivning

Kontakta Raven
Industries

Phoenix 300-mottagaren är en avancerad mottagare med dubbla kanaler och
överlägsna impulsbrusprestanda. Den spårar automatiskt GNSS-signaler på ett
tillförlitligt sätt. Korrigering av satellitdifferential är tillgänglig vid användning av
de abonnemangsbaserade tjänsterna WAAS, CDGPS eller OmniSTAR.
OmniSTAR-tjänsten kan aktiveras på begäran. Phoenix 300-mottagarens GPSsystem med 20 kanaler ger snabba och stabila satellitsignaler.
Ingen programvara krävs för installation av mottagaren. Däremot tillhandahålls
programvara för styrning och övervakning, och du kan hämta kostnadsfria
standarduppgraderingar via Internet. XP- och HP-uppgraderingar är inte kostnadsfria
och du måste ha ett OmniSTAR-abonnemang. Det finns två dubbelriktade RS-232
seriella gränssnittsportar för drift av en mängd olika typer av kringutrustning.
Vi välkomnar dina synpunkter på den här handboken. Om du har kommentarer
eller förslag till förbättringar meddelar du det till oss genom att kontakta vårt
kundsupportcenter med hjälp av någon av följande metoder:
• 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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Anmärkningar:
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INSTALLATION
Ström
Viktigt! Innan du slår på strömmen till mottagaren ska du se
till att antennen är ansluten. Phoenix 300-mottagaren är
bakeffektskyddad. Det finns en direkt väg mellan
jordningsstiftet på strömkontakten och chassit. Om strömmen
omvänds med chassit jordat kortsluts strömtillförseln och
jordningen och strömledningen kan skadas eller till och med
antändas. Det här problemet är inte unikt för Phoenix 300mottagaren, eftersom all jordad utrustning omfattas av samma
problem.
Anslut den röda ledningen från den medföljande nätkabeln till den positiva (+)
strömkällan och den svarta ledningen till jord (-) eller negativ. Om en adapter för
bilström används ska du kontrollera att fordonet har ett negativt jordningssystem
innan du ansluter strömmen. Om en växelströmsadapter används ska adaptern
anslutas till en växelströmskälla.
Anslut strömmen till Phoenix 300-mottagaren innan du ansluter mottagarchassit
till jord under installation. Om strömmen omvänds kommer den interna
självåterställande säkringen att öppnas och strömmen bryts. Om detta inträffar ska
du koppla från strömkontakten, vänta i fem sekunder, rätta till polariteten och
sedan ansluta strömmen igen. Sedan du har verifierat att strömmen tillförs på rätt
sätt kan du installera mottagaren.

Mottagare

Montera mottagaren med användning av de avlånga hålen i flänsaggregatet. Dra
åt stödskruvarna ordentligt för att förhindra att mottagaren vibrerar eller studsar.
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GPS-antenn

GPS är ett system som kräver fri sikt mot himlen. Det innebär att det måste finnas
en obehindrad bana för att mottagaren ska kunna spåra satelliterna. Byggnader,
träd, maskiner och människor är vanliga hinder.
Föremål som elmotorer, generatorer, omformare, stroboskop, radiosändare,
mobiltelefoner, mikrovågsreflektorer, radar, aktiva antenner, osv. genererar
elektriska och magnetiska fält som kan störa signalerna från GPS eller L-Band.
Montera antennen på avstånd från sådana möjliga källor till störningar.
GPS-mottagningen kan störas av andra objekt i närheten. Till exempel kan
prestanda försämras om antennen finns under glasfiber. Om antennen monteras så
att det finns minst 7 mm mellanrum mellan antennen och skyddet av plast eller
fiberglas kan godtagbar prestanda uppnås. Metall och andra solida material
blockerar GPS-signalerna helt och hållet.
Antennen är relativt okänslig för elektriska störningar från omformare och
tändstift, men även dessa källor kan orsaka störningar. En vanlig källa till
störningar är likströmsmotorer där borstar används (exempelvis fläktmotorer i
bilar). Strömväxelriktare som konverterar likström till 110 V växelström
genererar också ofta väsentliga störningar.

Antennmontering
Antennkabel

Antennen är en standardantenn för magnetmontering.
Den medföljande kabeln är 4,5 m lång. Även andra kabellängder finns att tillgå.
Ytterligare kabel kan läggas till, så länge spänningsfallet i kabeln inte överskrider
0,5 V likström. Detta utgör normalt inte något problem om kabeln är högst cirka
15 m lång.
Om antennen och mottagaren befinner sig på ett längre avstånd än 15 meter från
varandra måste du köpa en linjeförstärkare. Kontakta Ravens kundsupport för att
få mer information.
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FUNKTION
Första starten

Den interna GPS-mottagaren måste genomgå en "kallstart" första gången
systemet startas. Under kallstarten söker GPS-mottagaren efter satelliter och
laddar ned de data som krävs för användning. L-Band-mottagaren spårar bara
OmniSTAR-korrigeringssignaler. Kallstarten kan ta upp till 15 minuter, men
behöver endast utföras första gången enheten startas.

1. Se till att antennen är ansluten till mottagaren innan du slår på
enheten. Anslut Phoenix 300-mottagaren till strömkällan och kontrollera
att skärmen på frontpanelen tänds.
2. Anslut den medföljande seriella kabeln mellan Phoenix 300-mottagaren
och din utrustning.

OmniSTARtjänst
Normal
användning

Om du vill använda korrigeringstjänsten OmniSTAR DGPS ringer du

OmniSTAR på 888-883-8476 för att aktivera ditt OmniSTARabonnemang.
När den inledande kallstarten har genomförts börjar mottagaren fungera i
"normalt läge". Enheten bör fungera i fullständigt DGPS-läge inom några minuter
efter start om du kör WAAS, CDGPS eller OmniSTAR VBS. Det kan ta upp till
45 minuter att låsa OmniSTAR HP och XP.
Alla konfigurations- och frekvensdata lagras i ett icke-flyktigt minne i Phoenix
300-mottagaren. Konfigurationsändringar görs med hjälp av frontpanelens
OmniSTAR-skärm
Var medveten om att eventuell blockering av satelliter kan störa GPS-funktionen.
För prestanda med hög precision håller du ett öga på Horizontal Dilution of
Precision (HDOP, horisontell osäkerhet i positionsbestämningen) som är en
feluppskattning. HDOP bör vara 2 eller mindre.
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Anmärkningar:
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FRAMPANELENS
Installation av
skärmen

SKÄRM

Dra försiktigt bort skyddsfilmen som täcker skärmen på frampanelen. De Phoenix
300-mottagaren är fabrikskonfigurerad för att fungera i automatiskt läge. Detta
gör att mottagaren börjar att fungera omedelbart efter den första installationen.
Frontpanelens skärm ger användaren möjlighet att konfigurera om mottagaren,
växla till en alternativ differentialkälla och observera hur mottagaren fungerar.
Pilknapparna används för att navigera på skärmen och konfigurationsmenyerna.
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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 för Phoenix 300

Svenska Handbok nr 016-0171-177

Funktion

Här följer olika skärmbilder och inställningar som används på frontpanelens
skärm.

Startskärmbild
Raven rekommenderar att du använder den här skärmbilden vid normal
mottagardrift.
Obs! Du kan återgå till startskärmbilden när som helst genom att samtidigt trycka
på pilknappen

och

.

Om mottagaren fungerar i normalt driftsläge utan varningar visas följande på
frontpanelens skärm:

Följande är en lista över tecken på skärmen och beskrivningar:

Tecken

Beskrivning

D

Visar differentialläget.
D=Differential, C=Konvergering,
R=RTK/decimetrisk, Tom=endast GPS

3

Typ av positionslösning (ingen,
2-dimensionell, 3-dimensionell)

08

Antal satelliter som används för
positionslösning

H01

Horizontal Dilution of Precision (HDOP,
horisontell osäkerhet i
positionsbestämningen)

V.HP

Aktuell källa för differentialkorrigeringar
med dessas associerade värde för
dataålder.
WAAS=WAAS, CGPS=Canadian GPS
(kanadensisk), V.HP=OmniSTAR,
XP=OmniSTAR
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Status OK

Den andra raden är reserverad för
varningsmeddelanden (OK, Poor SV
Tracking, High AOD, High GDOP, High
HDOP, No Diff Corrs, Hgt Constrained,
No Pos Solution, Antenna Fault (OK,
Dålig SV-spårning, Hög dataålder, Hög
GDOP, Hög HDOP, Inga Diffkorrigeringar, Höjdbegränsad, Ingen Poslösning, Antennfel)).

På startskärmen trycker du på knappen
för att visa skärmbilden X/HP
AutoRestart (Automatisk omstart). På skärmen visas XP/HP-slumpstatus. XP/HPkorrigeringarna kan startas med en "slumpposition" vid start så att
konvergeringsprocessen snabbas upp. Om en slumpposition är tillgänglig för
lagring visas "NOT STORED" (Inte lagrat). Du kan välja pilknappen

för att

ändra status till "DO STORE" (Lagra) så att mottagaren lagrar aktuell
slumpposition för användning vid nästa start, vilket gör att det inte tar så lång tid
att hitta signalen och låsa positionen. Om det finns en slumpposition för
återställning efter start visas "RESTORING" (Återställer). Ingen slumpposition är
tillgänglig om "NOT AVAILABLE" (Inte tillgänglig) visas på skärmen.
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Skärmbilden Receiver (Mottagare)
På den här skärmbilden visas mottagarmodell, serienummer, version av den
inbyggda programvaran och mottagaralternativ.
I följande exempel visas mottagarmodell, serienummer och version av inbyggd
programvara. Från startskärmen trycker du på knappen
inställningarna:

för att visa

Om du trycker på knappen
närvarande:

visas alla alternativ som är installerade för

Om du trycker på knappen
närvarande:

visas fler alternativ som är installerade för
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GPS-skärmbild
Från startskärmbilden trycker du på knappen
skärmbilden:

Om du trycker på knappen

tills du kommer till GPS-

visas PDOP, HDOP, VDOP och TDOP:

Begreppet "DOP" (Dilution of Precision, Osäkerhet i positionsbestämningen) är
en uppskattning av ett fel som orsakats av den geometri som skapats av positionen
hos de satelliter som används i GPS-lösningen. Mindre värden betecknar bättre
noggrannhet. Värdet 9,9 visas om det inte finns tillräckligt många spårade
satelliter för att ge en användbar GPS-lösning.

12

DOP

Definition

H (HDOP)

Horisontell (ost/väst)

V (VDOP)

Vertikal (nord/syd)

T (TDOP)

Tid

P (PDOP)

Position

Svenska Handbok nr 016-0171-177

Om du trycker på knappen
igen visas skärmbilden Std Dev
(Standardavvikelse). På den här skärmbilden visas standardavvikelser som ett mått
på störningar i positionslösningen. Den horisontella positionens standardavvikelse
finns längst upp till höger på skärmen, latitudstandardavvikelsen finns längst ner till
vänster och longitudstandardavvikelsen finns längst ner till höger.

Om du trycker på knappen
igen visas skärmbilderna GPS Speed
(GPS-hastighet) och Course Over Ground (Kurs över mark).
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OmniSTAR-skärmbilden
Om du har valt OmniSTAR som läge för differentialkorrigering är
OmniSTAR-skärmbilden tillgänglig. Du når den genom att trycka på knappen
tills du kommer till den:
Obs! Förväxla inte den här skärmbilden med CDGPS-konfigurationsskärmen.
Skärmbilder visar inställningarna och konfigurationsskärmbilder är avsedda för
ändring av inställningarna.

Om du trycker på knappen
visas SNR- och Ltime-skärmbilden. SNR hänför
sig till signal/brus-förhållandet. Ltime visar sekunder sedan låsning av vald
OmniSTAR-satellit inträffade.
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Om du trycker på knappen
sekunder:

visas utgångstiden för VBS i dagar, veckor och

Om du trycker på knappen
VBS-abonnemang:

visas status för ditt OmniSTAR

Om du trycker på knappen
sekunder:

visas utgångstiden för HP i dagar, veckor och
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Om du trycker på knappen
OmniSTAR HP-abonnemang:

Tryck på knappen
i baud:

om du vill visa satellitfrekvens och överföringshastighet

Om du trycker på knappen

16

igen visas status för ditt

igen visas OmniSTAR-serienumret:

Svenska Handbok nr 016-0171-177

Tryck på knappen

igen för att visa tjänst-ID-numret för OmniSTAR:

CDGPS-skärmbilden
Om du har valt CDGPS som läge för differentialkorrigering är CDGPSskärmbilden tillgänglig. Du når den genom att trycka på knappen
kommer till den:

tills du

Obs! Förväxla inte den här skärmbilden med CDGPS-konfigurationsskärmen.

Om du trycker på knappen
visas SNR- och Ltime-skärmbilden. SNR hänför
sig till signal/brus-förhållandet. Ltime visar sekunder sedan låsning av vald
CDGPS-satellit inträffade.
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Tryck på knappen
om du vill visa satellitfrekvensnummer och
överföringshastighet i baud:

Skärmbilden Utility Options (Alternativ för verktyg)
Från startskärmbilden trycker du på knappen
skärmbilden Utility Options:

tills du kommer till

Om du trycker på knappen
visas skärmbilden Configure Unit (Konfigurera
enhet). På den här skärmbilden kan du konfigurera enheten enligt tre olika
fördefinierade inställningar. I bilaga A finns en tabell med inställningarna.
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Om du trycker på knappen

visas skärmbilden Radar Config (Konfigurera

radar). Om du trycker antingen på knappen

eller

kommer du till

menyn.

Skärmbilden Radar Configuration
Skärmbilden Min Speed (Min.hastighet) visas. På skärmbilden visas minsta
hastighet för radarutmatning. Tryck på pilknappen

om du vill redigera

minsta hastighet.
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Om du trycker på knappen
visas skärmbilden Clamp Speed (Låshastighet).
På den här skärmbilden visas låshastigheten som även går att justera.
Radarutmatningen hålls konstant när den faktiska hastigheten faller under
låshastigheten och är högre än inställningen för minsta hastighet. Tryck på
pilknappen

om du vill redigera låshastigheten.

Om du trycker på knappen
visas skärmbilden Hold Time (Hålltid). På den
här skärmbilden visas radarns hålltid som även går att justera. Om ett
navigeringsavbrott inträffar hålls radarutmatningen konstant under en viss
tidslängd som anges i hålltidsinställningen. Tryck på pilknappen
redigera värdet.
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om du vill
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Anmärkningar:
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KONFIGURATIONER
Konfigurations
menyn för GPS

Om du vill nå skärmbilden GPS Configuration (GPS-konfiguration) trycker du på
knappen

tills du kommer till skärmbilden för GPS-konfiguration:

Om du vill ändra konfigurationen Optimization (Optimering) trycker du på
knappen

22

för att komma till skärmbilden:
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Optimization Setting
(Optimeringsinställning)

Definition

Spår till spår

Ett filter används för att förbättra prestanda
för långa, raka banor. Används för alla
anslutningar under en meter
som WAAS, CDGPS, VBS
Obs! Prestanda kan försämras något om
banan är mycket krokig. Filtret är idealiskt
för fälttillämpningar när det primära
behovet är spår till spår-noggrannhet.

Ingen

"Spår till spår"-filtret används inte. Används
för XP-, HP- och RTK-anslutningar.

Tryck på knappen

för att börja mata in data. Det aktuella optimeringsläget

börjar blinka. Använd pilknapparna
vid behov och tryck sedan på knappen

Menyn
Correction
Configuration
(Korrigeringsko
nfiguration)

och

för att ändra inställningen

när inmatningen är klar.

Om du vill nå skärmbilden Correction Configuration (Korrigeringskonfiguration)
trycker du på knappen
korrigeringskonfiguration:

tills du kommer till skärmbilden för
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Om du vill nå skärmbilden Correction Mode (Korrigeringsläge) trycker du på
knappen

:

Tryck på knappen

för att börja mata in data. Den aktuella inställningen av

korrigeringsläget börjar blinka. Använd pilknapparna
ändra inställningen och tryck sedan på knappen

och

när inmatningen är klar.

I följande tabell finns möjliga lägen för differentialkorrigering:
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för att

Typ

Beskrivning

WAAS

Wide Area Augmentation System
(Amerikansk satellittjänst)

OmniSTAR XP/HP

OmniSTAR DGPS

OmniSTAR VBS

OmniSTAR DGPS

CDGPS

Canadian DGPS (kanadensisk)

CMR

Ej tillämpligt

RTCM

Ej tillämpligt

RTCA

Ej tillämpligt

Ingen

Ingen differentialkorrigering

Svenska Handbok nr 016-0171-177

Konfigurations
menyn för
WAAS

Om du vill nå skärmbilden WAAS Configuration (WAAS-konfiguration) trycker
du på knappen

tills du kommer till skärmbilden för WAAS-konfiguration:

Om du trycker på knappen

Tryck på knappen

visas den aktuella konfigurationen:

för att börja mata in data. Den aktuella WAAS-

nummerinställningen börjar blinka. Använd pilknapparna
ändra inställningen och tryck sedan på knappen

och

för att

när inmatningen är klar.

Obs! WAAS-numret är den aktuella satellit som används för korrigering.
I läget Auto använder Phoenix 300 den satellit som har bäst WAASkorrigeringskriterier.
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Menyn
OmniSTAR
Configuration
(OmniSTARkonfiguration)

Följande skärmbilder tillhandahålls som hjälp vid aktivering av
abonnemangstjänsten OmniStar DGPS. Du måste ringa OmniSTAR på 888883-8476 för att aktivera ditt OmniSTAR-abonnemang.
Om du vill nå skärmbilden OmniSTAR Configuration (OmniSTARkonfiguration) trycker du på knappen
OmniSTAR-konfiguration:

tills du kommer till skärmbilden för

Skärmbilden Service ID (Tjänst-ID) används för att välja rätt OmniSTAR-satellit
för ditt område. När du trycker på knappen
och regionsinställning:

Tryck på knappen

visas aktuellt tjänst-ID-nummer

för att börja mata in data. Det aktuella numret för Service

ID (Tjänst-ID) och regionsinställningen börjar blinka. Använd pilknapparna
och

för att ändra inställningen och tryck sedan på knappen

inmatningen är klar.
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när
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Möjliga ID-nummer och regioner är:

ID-nr

Beskrivning

ID-nr

Beskrivning

00

User Defined
(Användardefinierad)

08

Sydamerika

01

Atlanten Ost

09

Atlanten Väst

02

Indiska oceanen

10

N Amerika, väst

03

Europa/Asien

11

N Centralamerika

04

Afrika

12

N Amerika, ost

05

Asien/
Stillahavsområdet

13

CHARTCO

07

Stilla havet

15

OC-SAT

Tryck på knappen
igen om du vill visa aktuellt SetService ID-nummer. Den
här skärmbilden kan användas för att ange en satellitfrekvens (t.ex. 1554.4970
MHz) och symbolhastighet (t.ex. 2438) som tillhandahålls av OmniStar för
konfigurationen av ditt tjänst-ID:

Tryck på knappen

för att börja mata in data. Aktuellt SetService ID-

nummer börjar blinka. Använd pilknapparna
inställningen och tryck sedan på knappen

och

när inmatningen är klar.

Baudhastigheten börjar blinka. Använd pilknapparna
ändra inställningen och tryck sedan på knappen

för att ändra

och

för att

när inmatningen är klar.
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Om du trycker på knappen
igen visas skärmbilden AutoRestart
(Automatisk omstart). På den här skärmbilden visas läget för HP/XP-slumpning
och det går även att ändra.

Använd knappen
för att växla inställningen mellan Automatic
(Automatisk) och Manual (Manuell). I läget AutoRestart (Automatisk
omstart) slås mottagaren på och låser den sista positionssignal den tog
emot före avstängning. Genom att göra så blir konvergeringstiden vid start
för att låsa signalen mycket kortare än om en fullständig konvergering
genomförs. I det automatiska läget låser och återställer mottagaren den
positionssignal som mottagaren hade när den stängdes av. I manuellt läge
kan du ange den punkt där du vill att konvergeringen ska börja vid nästa
start. Det är användbart om du förvarar maskinen i en lada eller i en
inhägnad där signalen inte når fram och det inte går att låsa den sista
positionssignalen innan maskinen stängs av.

Menyn CDGPS
Configuration
(CDGPSkonfiguration)

28

Om du vill nå skärmbilden CDGPS Configuration (CDGPS-konfiguration)
trycker du på knappen
konfiguration:

tills du kommer till skärmbilden för CDGPS-

Svenska Handbok nr 016-0171-177

Om du trycker på knappen

Tryck på knappen

visas aktuellt tjänst-ID:

för att börja mata in data. Det aktuella numret för Service

ID (Tjänst-ID) börjar blinka. Använd pilknapparna
inställningen och tryck sedan på knappen

och

för att ändra

när inmatningen är klar.

Tryck på knappen

igen om du vill visa aktuellt SetService ID.

Tryck på knappen

för att börja mata in data. Aktuellt SetService ID-

nummer börjar blinka. Använd pilknapparna
inställningen och tryck sedan på knappen

och

för att ändra

när inmatningen är klar så blinkar

hastigheten.
Använd pilknapparna
på knappen

och

för att ändra inställningen och tryck sedan

när inmatningen är klar

Obs! Använd knappen

för att bläddra till olika nummer.
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Menyn Output
Configuration
(Utmatningskon
figuration)

Om du vill nå skärmbilden Output Configuration (Utmatningskonfiguration)
trycker du på knappen
utmatningskonfiguration:

tills du kommer till skärmbilden för

Tryck på knappen

om du vill visa överföringshastigheten i baud för port A:

Tryck på knappen

för att börja mata in data. Aktuell baudhastighet för port

A börjar blinka. Använd pilknapparna
och tryck sedan på knappen

30

och

för att ändra inställningen

när inmatningen är klar.
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Tryck på knappen
för port A:

om du vill visa skärmbilden för meddelandeutmatning

Använd pilknappen
pilknappen

och

om du vill ändra portmeddelandena och sedan
för att bläddra genom meddelandena. Använd

knappen

för att justera hastigheten för det valda meddelandet. Använd

knappen

för att markera den siffra du vill ändra och sedan pilknappen

och

för att ändra värdet. Om

du är klar trycker du på knappen

. Då slutar siffrorna blinka.

Tryck på knappen
för att återgår till skärmbilden för meddelanden för port
A när du är klar med inmatningen.
Obs! Ett intervall på 0,0 sek inaktiverar utmatning av det valda meddelandet för
Port A.
I tabellen nedan finns intervallvärden (tillval):
Programmerat intervall för
NMEA-meddelande

Utmatningsfrekvens (antal uppdateringar
per sekund)

0,0

OFF

0,1 sek

10 Hz

0,2 sek

5 Hz

0,5 sek

2 Hz

1,0 sek

1 Hz
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Om du vill välja baudhastighet för port B trycker du på knappen

Tryck på knappen

för att börja mata in data. Aktuell baudhastighet för port

B börjar blinka. Använd pilknapparna
och tryck sedan på knappen
Tryck på knappen
för port B:

och

för att ändra inställningen

när inmatningen är klar.

om du vill visa skärmbilden för meddelandeutmatning

Använd pilknappen
pilknappen

:

och

om du vill ändra portmeddelandena och använd sedan
för att bläddra genom meddelandena. Använd

knappen

för att justera hastigheten för det valda meddelandet. Använd

knappen

för att markera den siffra du vill ändra och sedan pilknappen

och

för att ändra värdet. När du är klar trycker du på knappen

Då slutar siffrorna blinka.
Tryck på knappen
om du vill återgå till skärmbilden för
meddelandeutmatning för port B när du är klar med inmatningen.
Obs! Ett intervall på 0,0 sek inaktiverar utmatning av det valda meddelandet för
port B. I tabellen under port A finns alternativ för meddelanden och intervall.
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Anmärkningar:
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K

A P I T E L

FELSÖKNING

Viktigt: Se till att antennen är monterad så att den har fri sikt
mot himlen och så långt bort som möjligt från källor till
elektriska störningar.
Före felsökning försöker du isolera problem i någon av följande kategorier:
• Mottagare
• Antenn (inklusive kablar)
• Ström
• Sändande plats
• Seriell kommunikation (mottagare eller kringutrustning)

Kontroll av
installationen

Mottagare

34

Övervaka effekterna av GPS-mottagarens prestanda när de olika enheterna i
fordonet slås på. Om mottagaren slutar att fungera på rätt sätt när en enhet slås på,
förorsakar denna enhet störningar och du måste eventuellt ändra antennens
placering. Exempel: om körningen av motorn förorsakar störningar, beror detta på
att tändningsbrus eller generatorbrus stör signalmottagningen. Flytta antennen
längre bort från motorn.
Normalt behövs endast 5 GPS-satelliter för god noggrannhet. Titta på
frontpanelens startskärm och kontrollera hur många satelliter som spåras. Titta
även efter "D", "C" eller "R" som visar en differentialkorrigerad position. På sidan
9 i den här handboken finns beskrivningar av bokstäverna.
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Antenn
Ström
Sändning

Kontrollera anslutningarna mellan antennen och mottagaren. Verifiera att
anslutningarna och kablarna är i god kondition. En ohmmätare kan användas för
att bestämma om antennkabeln är öppen eller kortsluten.
Frontpanelens fönster fortsätter att vara tänt medan strömmen är påslagen.
Om mottagaren används i läget WAAS ska du se till att korrekt PRN har valts
(t.ex. - WAAS #122). WAAS-statusinformation finns på Internet på
http://www.waasperformance.raytheon.com/sis/sis.html. Om mottagaren används
i läget OmniSTAR kontrollerar du satelliternas frekvens.

Specifikationer
för mottagare
Positionsnoggrannhet

Se tabellen nedan

Uppdateringsfrekvens

10 Hz

Timingnoggrannhet

Ej tillämpligt

Maximalt Hastighet

1000 knop

Ant. kanaler

24

Rel. luftfuktighet

95 %, ickekondenserande

Min. signalstyrka

5 µV vid 1 000 bps

Höjd över havet

60 000 fot

Dynamiskt område

> 100 dB

Dimensioner

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

Int. kanalavv.

50 dB vid 1 KHz.

Vikt

20 ounce

Kallstart

6 min. typiskt, 15
min. max.

Antennens vikt

< 1,3 pund

Varmstart

40 sekunder

Antenndiam.

7,5 tum

Omförvärvande

1 sekund

Ingående spänning

9-16 V likström

Acceleration

2G

Strömförbrukn.

< 34 W vid
12 V likström

Anslutningar/portar

2 RS-232 I/O

Ström

400 mA vid
12 V likström

Driftstemp.

-40 till +65 °C

Tabell över positionsnoggrannhet:
Differentialkälla

Riktning

Noggrannhet

WAAS

Horisontell RMS

<1 m (40 tum)

OmniSTAR VBS

Horisontell RMS

<1,2 m (50 tum)

OmniSTAR HP

Horisontell RMS

<0,12 m (5 tum)
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Konfiguration
Seriella gränssnitt på den bakre panelen
Phoenix 300 har två dubbelriktade RS232 seriella gränssnitt. Varje port har
tilldelats en enda stor bokstav, "A" eller "B", och var och en ger det gränssnitt som
krävs mellan Phoenix 300-mottagaren och extern navigeringsutrustning.

PORT A

PORT B

Stift

Signalnamn

Stift

Signalnamn

1

Port "A" TX

1

Port "B" TX

2

Port "A" RX

2

Port "B" RX

3

GND (Jord)

3

GND (Jord)

4

4

RADAR

5

5

6

Ext. PWR
(EXT.
STRÖM)

6

Ext. PWR
(EXT.
STRÖM)

7

GND (Jord)

7

GND (Jord)

Strömkontakt
Phoenix 300 har konstruerats för att användas mellan 9 och 16 V likström.
Enheten är skyddad mot bakeffekt och överspänning för att minska risken för
skador vid installation. Nedanstående tabell identifierar de olika stiften och anger
ledningarnas färg i den tillhandahållna kabeln.
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Stift

Beskrivning

Ledningsfärg

1

+12 V likström, ingående

Röd

2

Används ej

Ej tillämpligt

3

Strömretur (Jord)

Svart

4

Används ej

Ej tillämpligt

Svenska Handbok nr 016-0171-177

Anmärkningar:
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A P I T E L

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 är ett satellitbaserat, globalt navigeringssystem som skapats och drivs av det
amerikanska försvarsdepartementet (United States Department of Defense
(DOD)). Det var ursprungligen endast avsett att förbättra militära
försvarsfunktioner, men GPS har utökats till att tillhandahålla exakt positions- och
tidsinformation för många civila tillämpningar.
En djupgående studie av GPS krävs för att du till fullo ska förstå det, men inte för
att kunna se hur det fungerar och uppskatta vad det kan göra för dig. Enkelt
uttryckt kretsar tjugofyra satelliter i sex omloppsbanor runt jorden två gånger om
dagen med en lutningsvinkel på cirka 55 grader mot ekvatorn. Den här
satellitkonstellationen sänder kontinuerligt kodad positions- och tidsinformation i
höga frekvenser i området 1 500 megahertz. GPS tar emot via antenner som finns
på en position med fri sikt mot satelliterna. Signalerna tas emot och den kodade
informationen används för att beräkna en position i jordklotets koordinatsystem.
GPS är det bästa navigeringssystem som finns idag och under många år framåt.
GPS är helt klart det mest exakta, globala navigationssystem för alla väderlekar
som hittills har utvecklats, men väsentliga fel kan dock förekomma. GPSmottagarna bestämmer position genom att beräkna den tid det tar för de
radiosignaler som skickas från de olika satelliterna att nå jorden. Detta är den
gamla ekvationen "Avstånd = Hastighet x Tid". Radiovågorna rör sig med ljusets
hastighet. Tiden avgörs med hjälp av en genialisk kodmatchningsteknik inuti
GPS-mottagaren. När tiden har fastställts, och det faktum att satellitens position
rapporteras i alla kodade navigeringsmeddelanden, kan mottagaren, med hjälp av
lite trigonometri, avgöra sin placering på jorden.
Positionsnoggrannheten är beroende av mottagarens förmåga att korrekt beräkna
den tid det tar för de olika satellitsignalerna att färdas till jorden. Det är här
svårigheten ligger. Det finns fyra primära felkällor som kan påverka mottagarens
beräkning. Dessa felkällor är:
• jonosfär- och troposfärfördröjningar i radiosignalen
• flervägsfel för signalerna
• mottagarens klockavvikelse
• positionsfel i omloppssatelliterna (efemerid)
38
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Anmärkningar:

39

Phoenix-mottagare, Installations- och användarhandbok

K

A P I T E L

DIFFERENTIAL-GPS (DGPS) WAAS
WAAS är baserat på ett nätverk med cirka 25 markreferensstationer som täcker ett
stort tjänstområde. Signaler från GPS-satelliter tas emot av många spridda
markreferensstationer och används för att generera DGPS-korrigeringar.
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DGPS O M N I STAR
OmniSTAR-systemet är ett heltidssystem för utsändning av differential-GPS
som ger korrigeringar till världens större landmassor från en global uppsättning
referensplatser. Data från dessa referensplatser skickas till Network Control
Centers (NCC, Nätverkskontrollcenter) där RTCM-korrigeringarna avkodas,
kontrolleras och ompaketeras i ett mycket effektivt format för utsändning. Data
konverteras sedan för sändning till kommunikationssatelliter som sänder över
geografiska områden. Kommunikationslänkar till de olika referensplatserna
inkluderar en uppringd linje som reserv till de fasta uppkopplingarna för att ge
möjlighet till styrning av mottagarna.
Satellitutsändningen tas emot hos användaren, demoduleras och överförs till en
processor som formaterar om data till korrigeringar för användning i Phoenix 300mottagaren. När det gäller OmniSTAR tillämpas de atmosfäriska korrigeringarna
på data från flera platser, och dessa data kombineras sedan för att ge en optimal
korrigering för användarens plats. Korrigeringarna som ombearbetats till RTCM
SC-104-formatet, används av Phoenix 300-mottagaren för maximal noggrannhet.
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Så här fungerar det:

1.
2.
3.
4.

GPS-satelliter
Flera OmniSTAR GPS-referensplatser
Differential-GPS-korrigeringar skickas via fasta linjer till
NCC (nätverkskontrollcentra), där datakorrigeringarna kontrolleras och
ompaketeras för sändning till kommunikationssatelliter
5. Geostationär kommunikationssatellit
6. Satellitutsändningens område – OmniSTAR-användarens område
7. Korrigeringsdata tas emot och tillämpas i realtid
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NMEA- M E D D E L A N D E N
Phoenix 300-mottagaren kan användas för kommunikation med andra
elektroniska enheter, inklusive Ravens Guidance Lightbar. Ett
kommunikationsprotokoll (en uppsättning regler), kallade NMEA 0183normerna, har etablerats av National Marine Electronics Association. NMEA
0183-standarden innehåller många olika meddelandeformat, t.ex. de som beskrivs
nedan, som Phoenix 300-mottagaren använder för att kommunicera med andra
enheter.

Phoenix 300
NMEAmeddelanden
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ALM

Satellitalmanacksdata

GGA

Fixeringsdata för Global Positioning System

GLL

Longitud och latitud för aktuell position

GRS

Områdesrester

GSA

GPS DOP och aktiva satelliter

GST

Störningsstatistik efter pseudoområdesmätning

GSV

Satelliter i sikte

RMC

Minsta rekommenderade, specifika GPS-/Transitdata

VTG

Kurs över mark och markhastighet

ZDA

Tid och datum

Svenska Handbok nr 016-0171-177

Anmärkningar:
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A P I T E L

PÅ MEDDELANDESTRUKTUR

Följande exempel på GGA-meddelande visar det typiska formatet för NMEAmeddelanden:
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Fält

Beskrivning

Fält

Beskrivning

$

Meddelandeflagga

3

Longitud, öst eller väst

GP

Meddelandekälla (GPS)

4

GPS-kvalitetsindikator
(läge)

GGA

Typ av meddelande

5

Antal satelliter i bruk

1

Universal time coordinate
(Positionens universella
tidskoordinat, UTC)

6

Horizontal Dilution of
Precision

2

Latitud, norr eller söder

7

Ref. för antennens höjd över
havet: Havsnivå (geoid)

Svenska Handbok nr 016-0171-177

Fält

Beskrivning

Fält

Beskrivning

8

Enheter för antennens höjd
över havet (meter i
exemplet)

11

Differentialdatans ålder,
sekunder

9

Geoidseparation

12

Referensstationens ID

10

Enheter för geoidseparation
(meter i exemplet)

13

Kontrollsumma
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FÖRDEFINIERAD
INSTÄLLNINGSKONFIGURATION
De här inställningarna är fördefinierade i systemet. Det finns tre inställningar att
välja mellan. I följande tabell finns uppgifter om inställningar för
enhetskonfiguration.
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Inställningar för enhetskonfiguration

Konfigurationsval

Do Not
Change
(Ändra inte)

Zero All
(Nollställ allt)

Raven
SmarTrax

Raven
Classic

Port A Baud
Rate
(Baudhastighet,
port A)

No Change
(Ingen ändring)

38 400

19 200

19 200

Port A
Meddelanden

Ingen

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

GGA (10 Hz)
VTG (10 Hz)

Port B Baud
Rate
(Baudhastighet,
port B)

38 400

19 200

4 800

Port B
Meddelanden

Ingen

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

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

Optimization
(Optimering)

Ingen

No Change
(Ingen ändring)

Spår till spår

HP Seed Mode
(HPslumpläge)

Manuellt

No Change
(Ingen ändring)

No Change
(Ingen ändring)

Radar Min
Speed
(Min.radarhast
ighet)

0

0

0

Radar Clamp
Speed
(Radarlåshastighet)

0

0

0

Radar Hold
Time
(Radarhålltid)

0

0

0

Differential

Ingen

No Change
(Ingen ändring)

WAAS
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RAVEN INDUSTRIES
BEGRÄNSAD GARANTI
VAD TÄCKS?
Denna garanti täcker alla defekter avseende tillverkning och material i din
Raven Flow Control Product under normal användning, underhåll och service.
HUR LÄNGE GÄLLER GARANTIN?
Denna garanti gäller i 12 månader från inköpsdatum för din Raven Flow
Control Product. Denna garanti gäller endast den ursprungliga ägaren och
kan ej överföras.
HURKANJAGFÅSERVICE?
Lämna in den defekta delen tillsammans med inköpsbevis till din lokala
återförsäljare. Om återförsäljaren samtycker till ditt garantianspråk kommer
han att skicka in delen och inköpsbeviset till sin distributör eller till Raven
för slutligt godkännande.
VAD KOMMER RAVEN INDUSTRIES ATT GÖRA?
När vår inspektion visar sig utgöra ett garantianspråk kommer vi, enligt vår
bedömning, reparera eller byta ut den defekta delen och betala för frakten till dig.
VADOMFATTASINTEAVDENNAGARANTI?
Raven Industries påtar sig inget ansvar för reparationer som utförts utanför
vår anläggning utan skriftligt medgivande. Vi ansvarar inte för skador på
någon associerad utrustning eller produkt och är inte skadeståndsskyldiga
för avbrott eller andra speciella skador. Åtagandena enligt denna garanti
gäller i stället för alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda, och
ingen person är auktoriserad att åtaga sig någon skadeståndsskyldighet för
oss. Skador som förorsakats av normalt slitage och påfrestning, felaktig
användning, missbruk, försummelse, olycksfall eller felaktig installation och
underhåll täcks inte av denna garanti. RAVEN INDUSTRIES FLOW
CONTROL DIVISION

Phoenix 300 Installations- och användarhandbok Svenska (Handbok nr 016-0171-177)

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

Avgiftsfritt 800-243-5435
Fax 605-331-0426
www.ravenprecision.com
fcdinfo@ravenind.com

Obs! Det här dokumentet och informationen häri tillhör Raven Industries, Inc. och
får bara användas enligt tillstånd av Raven Industries, Inc. Med ensamrätt enligt lagstiftningen om upphovsrätt.

