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РОЗДІЛ
1

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
ПРО БЕЗПЕКУ

РОЗДІЛ1

ВАЖЛИВО!
Перш ніж встановлювати та використовувати систему навігації й кермового керування Raven RS1™, уважно
прочитайте цей посібник та інструкції з експлуатації й техніки безпеки, які входять у комплект знаряддя чи
системи керування.
• Дотримуйтеся всіх вказівок із техніки безпеки, поданих у цьому посібнику.
• Якщо вам потрібна будь-яка допомога зі встановленням або обслуговуванням обладнання, зверніться
за технічною підтримкою до місцевого представника Raven.
• Дотримуйтеся всіх вказівок на етикетках із вимогами щодо безпеки на деталях системи RS1. Етикетки
з вимогами щодо безпеки мають бути в хорошому стані, і якщо котрась із них відсутня чи пошкоджена,
потрібно приклеїти нову. Запасні етикетки з вимогами щодо безпеки можна придбати в місцевого
представника фірми Raven.
Керуючи технікою після встановлення системи RS1, дотримуйтеся таких заходів безпеки:
• будьте пильні та зважайте на оточення;
• не використовуйте систему RS1 або будь-яку сільськогосподарську техніку під впливом алкоголю чи
заборонених речовин;
• під час роботи із системою RS1 завжди залишайтеся на місці оператора;
• покидаючи місце оператора чи машину, вимикайте систему RS1;
• не керуйте машиною на дорогах загального користування з увімкнутою системою RS1;
• визначте робочу відстань, безпечну для інших осіб, і дотримуйтеся її; у разі порушення безпечної
робочої відстані оператор зобов’язаний вимкнути систему RS1;
• перш ніж розпочинати будь-які роботи з обслуговування системи RS1 чи машини, переконайтеся,
що система RS1 вимкнута.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Уважно прочитайте всі вимоги та заходи безпеки, викладені в цьому посібнику й посібнику зі
встановлення для конкретної машини, і виконуйте їх. Невиконання інструкцій із техніки безпеки може
призвести до пошкодження обладнання, травмування або загибелі.
• Заводячи машину вперше після встановлення системи RS1, простежте, щоб поблизу нікого не було на
випадок ненадійного з’єднання шланга.
• Під час робіт із встановлення й технічного обслуговування RS1 машина повинна залишатися в
стаціонарному положенні та вимкнутому стані.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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УВАГА!
ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ
• Компанія Raven Industries рекомендує користуватися відповідним захисним спорядженням під час
виконання всіх робіт, пов’язаних гідравлічною системою.
• У жодному разі не пробуйте відкривати або лагодити гідравлічну систему під час роботи техніки.
Відкривати систему, яка перебувала під тиском, слід обережно.
• Роз’єднуючи або продуваючи гідравлічні шланги, пам’ятайте, що рідина в гідравлічній системі може бути
дуже гарячою та під високим тиском. Будьте обережні.
• Будь-які роботи, пов’язані з гідравлічною системою, потрібно виконувати згідно з інструкціями
з технічного обслуговування, затвердженими виробником машини.
• Під час робіт із встановлення системи RS1 або виконання робіт із діагностики, технічного обслуговування
чи поточного ремонту, переконайтеся, що вжито необхідних застережних заходів, аби запобігти
потраплянню в систему сторонніх матеріалів чи бруду. Предмети чи матеріали, які в змозі пройти крізь
гідравлічну систему фільтрації, погіршать ефективність роботи машини та можуть пошкодити
гідравлічний клапан RS1.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
• Слід завжди перевіряти, щоб електропроводи були під’єднані до правильних полюсів відповідно
до маркування. Зміна полюсів електропроводів може призвести до сильного пошкодження техніки.
• Кабель живлення необхідно під’єднувати останнім.
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2

Вітаємо з придбанням системи Raven RS1! Ця система, розроблена з використанням останніх технологій,
призначена для безпілотного керування машиною за допомогою координат системи глобального
позиціонування (GPS).
Інструкції, наведені в цьому посібнику, мають допомогти оператору під час експлуатації та калібрування
систем RS1, оснащених польовими комп’ютерами серії Viper 4 або CR7.
ВАЖЛИВО:

До початку калібрування системи необхідно повністю встановити систему RS1. Відповіді на будь-які
питання щодо встановлення системи RS1 можна знайти в посібнику зі встановлення для конкретної
машини, який входить в інсталяційний пакет.

ВАЖЛИВО:

Перш ніж використовувати із системою RS1, польові комп’ютери Raven необхідно відкалібрувати під
конкретний транспортний засіб. З питань, що стосуються польових комп’ютерів, звертайтеся до
посібника зі встановлення та експлуатації, який надається разом із польовим комп’ютером.

ВСТАНОВЛЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Уважно прочитайте всі вимоги та заходи безпеки,
викладені в цьому посібнику й посібнику
зі встановлення для конкретної машини,
і виконуйте їх. Невиконання інструкцій із техніки
безпеки може призвести до пошкодження
обладнання, травмування або загибелі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
До початку робіт із встановлення системи RS1 розташуйте машину на чистій, рівній і сухій ділянці. Стравіть
тиск у гідравлічній системі, заглушіть двигун і не запускайте його протягом усього процесу встановлення.
Під час встановлення дотримуйтеся належних заходів безпеки. Після завершення процесу встановлення
обов’язково уважно прочитайте інструкції в цьому посібнику.
Під час встановлення або першого використання системи RS1, на початку сезону або після перенесення
системи RS1 на іншу машину компанія Raven Industries радить дотримуватися наведених нижче
рекомендацій.
• Перевірте, чи використовується свіжа олива в гідравлічній системі та чи були нещодавно замінені
фільтри.
• Переконайтесь у відсутності несправностей у гідравлічній системі машин (наприклад, проблем
із насосом, гідравлічними моторами, тонких металевих відкладень у гідравлічних шлангах тощо).
Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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ТОЧКА ОРІЄНТУВАННЯ
Розташування елементів і деталей, наведених у цих інструкціях, указано з урахуванням того, що оператор
розташований позаду машини обличчям убік кабіни.

ОНОВЛЕННЯ
Оновлення програмного забезпечення та посібників доступні на веб-сайті Raven Applied Technology.
https://portal.ravenprecision.com/
Підпишіться на отримання автоматичних сповіщень електронною поштою і ви завжди знатимете, коли на
веб-сайті Raven з’являться нові вироби!
У Raven Industries ми намагаємося зробити ваш досвід роботи з нашими продуктами
якомога кориснішим. Одним зі шляхів покращення цього досвіду є надання нам зворотного
зв’язку щодо цих вказівок.
Ваш зворотній зв’язок допоможе надати форми майбутній документації наших продуктів
і загального сервісу, який ми надаємо. Нам дуже важлива думка наших клієнтів, і ми
бажаємо зібрати ідеї щодо того, як ми можемо вам допомогти або діяти кращим чином.
Для отримання найкращого обслуговування надішліть нам електронного листа з зазначеною
нижче інформацією на адресу
techwriting@ravenind.com
-Посібник з експлуатації та калібрування навігаційної системи та системи кермового
керування Raven RS1™
-Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
-Будь-які коментарі або зворотній зв’язок (за можливості вкажіть розділ або номер сторінки).
-Повідомте нам, протягом якого часу ви користувалися цим або іншими продуктами Raven.
Ми не розголошуватимемо вашу адресу електронної пошти чи будь-яку інформацію,
надану вами. Ваш відгук цінний і надзвичайно важливий для нас.
Дякуємо, що приділили нам час.
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3

ВСТУП
МАЛЮНОК 1. Стартовий екран

Значок прикладного
пакета для навігації
та кермового
керування Raven

Значок прикладного
пакета Slingshot

Стартовий екран програмного забезпечення
для навігації та кермового керування

Стартовий екран програмного забезпечення
Slingshot

Комплекс RS1 мстить два пакети програмного забезпечення, які завантажені до універсального термінала
промислового комп’ютера.
•

Програмне забезпечення для навігації та кермового керування. Дає змогу змінювати настройки
кермового керування та GPS-навігації модуля RS1 і здійснювати калібрування.

•

Slingshot. Дає змогу змінювати параметри стільникового зв’язку, мереж Ethernet і Wi-Fi на блоці RS1.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОДУЛЯ RS1
МАЛЮНОК 2. Екран «Відповідальність оператора»

Ознайомтеся з попередженням про відповідальність оператора та прийміть його умови. Якщо оператор
не висловлює згоду з відповідальністю, систему RS1 буде деактивовано, доки оператор не прийме умови
попередження про відповідальність. Екран попередження про відповідальність оператора відкривається
щоразу, коли система RS1 реєструє помічника з кермового керування.

КАЛІБРУВАННЯ СИСТЕМИ RS1
ПРИМІТКА. Систему RS1 можна використовувати лише для GPS-навігації або в поєднанні з функцією
автоматичного кермового керування за допомогою GPS. У цьому розділі пояснюється
процедура калібрування функції GPS-навігації окремо або в поєднанні з функцією
автоматичного кермового керування за допомогою GPS.
МАЛЮНОК 3. Стартовий екран

ПРИМІТКА. Під час першого запуску модуля RS1 або після використання функції скидання RS1
відображається майстер калібрування. Додаткова інформація про скидання системи RS1
наведена в розділі Скидання каліброваних значень компенсації розділ на сторінці 45.
1. Виведіть машину на рівну ділянку.
2. Виберіть на стартовому екрані RS1 значок прикладного пакету навігації та кермового керування.
8
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КАЛІБРУВАННЯ

КАЛІБРУВАННЯ ФУНКЦІЇ GPS БЕЗ ПОПРАВОК
ПРИМІТКА. Під час калібрування можна переглядати екрани інформації про систему, діагностичних кодів
несправності та випробування машини. Детальніша інформація про ці настройки міститься
в наведених нижче розділах цього посібника:
•

«Інформація про систему» на стор. 68

•

«Діагностичні коди несправності (DTC)» на стор. 61

КАЛІБРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ GPS
ПРИМІТКА. Під час калібрування можна переглянути інформацію про систему RS1, натиснувши відповідний
значок. Щоб переглянути діагностичні коди несправності, натисніть значок сигналу тривоги.
МАЛЮНОК 4. Екран вибору машини
Інформація
про систему
Сигнал тривоги

1. Виберіть у розкривних списках вибору машини тип, варіант виконання та модель машини.
МАЛЮНОК 5. Кнопка конфігурації GPS без поправок

2. Виберіть Конфігурація GPS без поправок, щоб розпочати процес калібрування.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3
МАЛЮНОК 6. Екран передньої/задньої частини антени

3. Виберіть поле для введення положення передньої/задньої частині антени.
ПРИМІТКА. Положення передньої/задньої частини антени обчислюється шляхом вимірювання відстані
від задньої вісі машини до середини модуля RS1. Якщо модуль RS1 розташований за задньою
віссю агрегату, необхідно вводити від’ємне значення.
4. Натисніть стрілку Next (Далі).
МАЛЮНОК 7. Екран відхилення центра антени

5. Виберіть поле для введення відхилення центра антени.
ПРИМІТКА. Відхилення центра антени обчислюється шляхом вимірювання відстані від центра машини
до центра модуля RS1. Якщо модуль RS1 розташований ліворуч від осьової лінії агрегату,
необхідно вводити від’ємне значення.
6. Натисніть стрілку Next (Далі).
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КАЛІБРУВАННЯ
МАЛЮНОК 8. Екран висоти антени

7. Виберіть поле для введення висоти антени.
ПРИМІТКА. Висота антени обчислюється шляхом вимірювання відстані від землі до центра модуля RS1.
8. Натисніть стрілку Next (Далі).
МАЛЮНОК 9. Екран «Колісна база»

9. Виберіть поле для введення колісної бази.
ПРИМІТКА. Довжина колісної бази обчислюється шляхом вимірювання відстані від центра передньої
шини до центра задньої шини з обох боків машини. Складіть отримані результати вимірювань
і розділіть суму на 2, щоб отримати середнє значення колісної бази.
10. Натисніть стрілку Next (Далі).

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3
МАЛЮНОК 10. Екран конфігурації диференціальної корекції GPS

11. Виберіть у розкривному списку необхідну конфігурацію диференціальної корекції GPS:
•

GL1DE

•

SBAS

•

Satellite GS

•

RTK

ПРИМІТКА. Залежно від кількості придбаних кодів розблокування, можливо, не всі параметри
в розкривному списку будуть доступні для вибору. З питань придбання додаткових
кодів розблокування звертайтеся до місцевого представника Raven.
12. Натисніть стрілку Next (Далі).
МАЛЮНОК 11. Екран «Точність позиціонування»

13. Введіть потрібне значення порогу точності.
ПРИМІТКА. У поле Accuracy Threshold (Поріг точності) буде введено значення за замовчуванням,
яке можна буде змінити під час калібрування. Якщо технологічні можливості GPS не здатні
забезпечити заданий поріг точності, на екрані діагностичних кодів несправності відобразиться
відповідний код (DTC).
14. Натисніть стрілку Next (Далі).
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КАЛІБРУВАННЯ

КАЛІБРУВАННЯ ФУНКЦІЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЛАНДШАФТУ
МАЛЮНОК 12. Майстер калібрування компенсації ландшафту

1. Проїдьте на машині прямо 10 метрів і зупиніться на рівній поверхні.
ПРИМІТКА. До калібрування необхідно задати напрямок поступального руху, щоб машина могла
визначати його.
МАЛЮНОК 13. Майстер калібрування компенсації ландшафту

2. Щоб розпочати процес калібрування, дотримуйтеся вказівок на екрані.
3. Натисніть кнопку Next (Далі).

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3
МАЛЮНОК 14. Задня вісь машина позначена до калібрування функції компенсації ландшафту

4. Установіть прапорці або нанесіть позначки на кожне з коліс фіксованої вісі машини.
•

Задня вісь. Передні штангові обприскувачі, задні штангові обприскувачі та машини з переднім
кермовим керуванням

•

Передня вісь. Причепні трактори, машини із заднім кермовим керуванням і рядкові жатки

•

Центр гусениці. Гусениці

МАЛЮНОК 15. Майстер калібрування компенсації ландшафту

5. Щоб розпочати процес калібрування, натисніть кнопку Calibrate (Калібрувати). Відкриється такий екран:
МАЛЮНОК 16. Екран калібрування компенсації ландшафту
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КАЛІБРУВАННЯ
6. Не зрушуйте з місця машину до завершення процесу калібрування.
МАЛЮНОК 17. Орієнтація машини після калібрування функції компенсації ландшафту

7. Розверніть машину на 180° і зупиніть її в протилежному напрямку, так щоб фіксована вісь була між
прапорцями або позначками.
МАЛЮНОК 18. Екран калібрування компенсації ландшафту

8. Натисніть кнопку Calibrate (Калібрувати). Після завершення калібрування відобразиться такий екран.
МАЛЮНОК 19. Завершення калібрування

9. Натисніть стрілку Next (Далі). На дисплеї відобразяться зведені відомості майстра калібрування:
Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3
МАЛЮНОК 20. Калібрування завершено

10. Виберіть стрілку Accept (Прийняти), щоб завершити процес калібрування. Після завершення
калібрування відобразиться такий екран:
МАЛЮНОК 21. Стартовий екран GPS без поправок

КАЛІБРУВАННЯ GPS І СИСТЕМИ КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ
ПРИМІТКА. Під час калібрування можна переглядати екрани інформації про систему, діагностичних кодів
несправності та випробування машини. Детальніша інформація про ці настройки міститься
в наведених нижче розділах цього посібника:
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•

«Інформація про систему» на стор. 68

•

«Діагностичні коди несправності (DTC)» на стор. 61

•

«Випробування машини» на стор. 65
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КАЛІБРУВАННЯ

КАЛІБРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ GPS
МАЛЮНОК 22. Екран вибору машини
Інформація
про систему
Сигнал тривоги
Випробування
машини

1. Виберіть у розкривних списках вибору машини тип, варіант виконання та модель машини.
МАЛЮНОК 23. Екран конфігурації кермового керування

2. Перевірте, що система правильно розпізнає контролер помічника кермового керування.
•

TECU (електронний блок керування трактором) OEM-виробника

•

Клапан Sauer Danfoss CL/CLS

•

SmarTrax MD

3. Натисніть стрілку Next (Далі).

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3
МАЛЮНОК 24. Екран передньої/задньої частини антени

4. Виберіть поле для введення положення передньої/задньої частині антени.
ПРИМІТКА. Положення передньої/задньої частини антени обчислюється шляхом вимірювання відстані
від задньої вісі машини до середини модуля RS1. Якщо модуль RS1 розташований за задньою
віссю агрегату, необхідно вводити від’ємне значення.
5. Натисніть стрілку Next (Далі).
МАЛЮНОК 25. Екран відхилення центра антени

6. Виберіть поле для введення відхилення центра антени.
ПРИМІТКА. Відхилення центра антени обчислюється шляхом вимірювання відстані від центра машини
до центра модуля RS1. Якщо модуль RS1 розташований ліворуч від осьової лінії агрегату,
необхідно вводити від’ємне значення.
7. Натисніть стрілку Next (Далі).
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КАЛІБРУВАННЯ
МАЛЮНОК 26. Екран висоти антени

8. Виберіть поле для введення висоти антени.
ПРИМІТКА. Висота антени обчислюється шляхом вимірювання відстані від землі до центра модуля RS1.
9. Натисніть стрілку Next (Далі).
МАЛЮНОК 27. Екран «Колісна база»

10. Виберіть поле для введення колісної бази.
ПРИМІТКА. Довжина колісної бази обчислюється шляхом вимірювання відстані від центра передньої
шини до центра задньої шини з обох боків машини. Складіть отримані результати вимірювань
і розділіть суму на 2, щоб отримати середнє значення колісної бази.
11. Натисніть стрілку Next (Далі).

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3
МАЛЮНОК 28. Екран конфігурації диференціальної корекції GPS

12. Виберіть у розкривному списку необхідну конфігурацію диференціальної корекції GPS:
•

GL1DE

•

SBAS

•

Satellite GS

•

RTK

ПРИМІТКА. Залежно від кількості придбаних кодів розблокування, можливо, не всі параметри
в розкривному списку будуть доступні для вибору. З питань придбання додаткових кодів
розблокування звертайтеся до місцевого представника Raven.
13. Натисніть стрілку Next (Далі).
МАЛЮНОК 29. Екран «Точність позиціонування»

14. Введіть потрібне значення порогу точності.
ПРИМІТКА. У поле Accuracy Threshold (Поріг точності) буде введено значення за замовчуванням,
яке можна буде змінити під час калібрування. Якщо технологічні можливості GPS не здатні
забезпечити заданий поріг точності, на екрані діагностичних кодів несправності
відобразиться відповідний код (DTC).
15. Натисніть стрілку Next (Далі).
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КАЛІБРУВАННЯ

КАЛІБРУВАННЯ ФУНКЦІЇ КОМПЕНСАЦІЇ ЛАНДШАФТУ
МАЛЮНОК 30. Майстер калібрування компенсації ландшафту

1. Проїдьте на машині прямо 10 метрів і зупиніться на рівній поверхні.
ПРИМІТКА. До калібрування необхідно задати напрямок поступального руху, щоб машина могла
визначати його.
МАЛЮНОК 31. Майстер калібрування компенсації ландшафту

2. Щоб розпочати процес калібрування, дотримуйтеся вказівок на екрані.
МАЛЮНОК 32. Задня вісь машина позначена до калібрування функції компенсації ландшафту

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3
3. Установіть прапорці або нанесіть позначки на кожне з коліс фіксованої вісі машини.
•

Задня вісь. Передні штангові обприскувачі, задні штангові обприскувачі та машини з переднім
кермовим керуванням

•

Передня вісь. Причепні трактори, машини із заднім кермовим керуванням і рядкові жатки

•

Центр гусениці. Гусениці

МАЛЮНОК 33. Екран калібрування компенсації ландшафту

4. Щоб розпочати процес калібрування, натисніть кнопку Calibrate (Калібрувати). Відкриється такий екран:
МАЛЮНОК 34. Екран калібрування компенсації ландшафту

5. Не зрушуйте з місця машину до завершення процесу калібрування.
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КАЛІБРУВАННЯ
МАЛЮНОК 35. Орієнтація машини після калібрування функції компенсації ландшафту

6. Розверніть машину на 180° і зупиніть її в протилежному напрямку, так щоб фіксована вісь була між
прапорцями або позначками.
МАЛЮНОК 36. Екран калібрування компенсації ландшафту

7. Натисніть кнопку Calibrate (Калібрувати). Після завершення калібрування відобразиться такий екран.
МАЛЮНОК 37. Завершення калібрування

8. Натисніть стрілку Next (Далі).

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3

КАЛІБРУВАННЯ СИСТЕМИ ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ / РОЗ’ЄДНАННЯ
МАЛЮНОК 38. Екран перевірки перемикача повторного ввімкнення

1. Натисніть перемикач повторного ввімкнення.
ПРИМІТКА. Якщо система розпізнала перемикач повторного ввімкнення, програма автоматично перейде
на наступний екран.
ПРИМІТКА. Якщо планується використовувати екранний віджет підключення кермового керування,
виберіть пункт Use On-Screen Engage (Підключення за допомогою екранного віджета).
При цьому програма автоматично перейде на наступний екран.
МАЛЮНОК 39. Екран калібрування роз’єднання

2. Виконайте калібрування датчика роз’єднання, повертаючи кермо.
ПРИМІТКА. Під час обертання керма індикатор статусу роз’єднання почне світитися червоним, а після
завершення калібрування відкриється наступний екран.
ПРИМІТКА. У системі SmarTrax MD відкриється екран, на якому відображаються значення відкаліброваної
функції роз’єднання. Це значення можна змінювати.

КАЛІБРУВАННЯ ДАТЧИКА КУТА ПОВОРОТУ КЕРМА (WAS)
ПРИМІТКА. Під час калібрування датчика кута повороту керма машина повинна продовжувати рух.
24
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КАЛІБРУВАННЯ
МАЛЮНОК 40. Екран калібрування лівого датчика кута повороту керма

1. Проїдьте на машині зі швидкістю 2–6 км/год.
2. Поверніть кермо до упору ліворуч.
3. Щоб задати значення для лівого датчика кута повороту керма, натисніть кнопку Left (Лівий).
ПРИМІТКА. Не торкайтеся керма, доки на екрані датчика кута повороту керма не з’явиться параметр
Center WAS (центральний датчик).
МАЛЮНОК 41. Екран калібрування центрального датчика кута повороту керма

4. Проїдьте прямо зі швидкістю 2–6 км/год, таким чином щоб колеса машини були спрямовані точно вперед.
5. Щоб задати значення для центрального датчика кута повороту керма, натисніть кнопку
Center (Центральний).
ПРИМІТКА. Не торкайтеся керма, доки система не перейде до параметра Right WAS (центральний датчик).

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 3
МАЛЮНОК 42. Екран калібрування правого датчика кута повороту керма

6. Проїдьте на машині зі швидкістю 2–6 км/год.
7. Поверніть кермо до упору праворуч.
8. Щоб задати значення для правого датчика кута повороту керма, натисніть кнопку Right (Правий).
ПРИМІТКА. Не торкайтеся керма, доки не відобразиться екран завершення калібрування:
МАЛЮНОК 43. Екран завершення калібрування

9. Перевірте дані калібрування датчика кута повороту керма.
10. Натисніть стрілку Next (Далі).

КАЛІБРУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ МАШИНИ
ПРИМІТКА. Хоча система навігації та кермового керування RS1 повинна автоматично виконувати
калібрування, щоб забезпечити оптимальні робочі характеристики системи, цієї процедури
можна обійти, вибравши пункт Use Quick Calibration (Використовувати швидке
калібрування). У результаті система завантажить стандартні значення компенсації для
машини, яка була вказана під час калібрування.
Контрольне калібрування кермового керування в системі RS1 дає змогу визначити гідравлічні
характеристики машини для оптимального керування нею в польових умовах.
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КАЛІБРУВАННЯ
Перш ніж розпочинати калібрування кермового керування машини, переконайтеся, що виконані наведені
нижче умови:
•

Стріли закріплені на самохідних установках.

•

До зчіпки не під’єднано жодного знаряддя.

•

Двигун машини працює з нормальною частотою обертання.

•

Дані вимірювань машини правильно введені в комп’ютер Viper 4.

•

Температура гідравлічної рідини машини не перевищує норму.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Колеса машини будуть обертатись
автоматично. Перш ніж підключити
систему кермового керування, перевірте,
що навколо транспортного засобу немає
людей і обладнання.

ВАЖЛИВО!
Калібрування кермового керування машини
слід виконувати в полі або на відкритому
просторі в умовах, наближених до нормальної
експлуатації транспортного засобу.
На слизькій, забрудненій або нещодавно
зораній поверхні або ґрунті під час роботи
в нормальних умовах система RS1 може
отримувати неправильні сигнали від системи
кермового керування.
Переконайтеся, що гідравлічне обладнання
машині працює належним чином і що немає
інших механічних проблем, які можуть
негативно позначатися на роботі системи RS1.
ПРИМІТКА. Щоб забезпечити правильне калібрування, необхідно обмежити кількість пусків і зупинок
під час процесу калібрування. Якщо необхідно призупинити процес калібрування, поверніть
кермо та натисніть кнопку Stop (Стоп) на польовому комп’ютері. Щоб продовжити
калібрування, ще раз торкніться педалі або поверніть перемикач.
ПРИМІТКА. Під час калібрування машина виконає кілька крутих поворотів праворуч і ліворуч.
За необхідності відрегулюйте швидкість транспортного засобу та його положення.
ПРИМІТКА. Якщо під час калібрування на дисплеї з’являється повідомлення про помилку, див. розділ
Розділ 10, Діагностика та усунення несправностей на стор. 57, де зазначені можливі причини
несправностей і необхідні дії для їх усунення.
1. Виведіть машину на рівну ділянку землі площею в кілька гектарів.
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РОЗДІЛ 3
МАЛЮНОК 44. Екран контрольного калібрування кермового керування

Кнопка Use Quick Calibration
(Використовувати швидке
калібрування) обходить
процес автоматичного
калібрування контрольного
пристрою кермового
керування.

Кнопка Play
(Відтворення) запускає
процес автоматичного
калібрування
контрольного пристрою
кермового керування.

2. Проїдьте на машині прямо на швидкості 2–6 км/год.
3. Натисніть перемикач повторного ввімкнення або клацніть стрілку на екрані, щоб розпочати
калібрування. У процесі калібрування на дисплеї відображатимуться такі екрани:
МАЛЮНОК 45. Екрани, які відображаються під час калібрування

4. Після завершення процесу калібрування натисніть стрілку Next (Далі).
МАЛЮНОК 46. Екран завершення калібрування
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КАЛІБРУВАННЯ
5. Перегляньте звіт майстра калібрування.
6. Натисніть кнопку Accept (Прийняти).
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РОЗДІЛ 3
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РОЗДІЛ
4

СТАРТОВИЙ ЕКРАН СИСТЕМИ
КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ
РОЗДІЛ4

МАЛЮНОК 1. Стартовий екран

• Antenna Shift (Зсув антени) (тільки для тракторів). Цей параметр регулювати положення центральної
точки антени відносно центральної точки машини. Від’ємні значення вказують на те, що антена
розташована ліворуч від центра машини.
ПРИМІТКА. Значення зсуву антени можна перевірити, позначивши прапорцем шпильку зчіпки трактора,
далі задати напрямну лінію, розвернути машину на 180° і зупинити її на цій лінії так, щоб
шпилька зчіпки була в тому самому місці. Якщо шпилька зчіпки не зрівнялася з прапорцем,
розділіть відстань між ним у дюймах [см] на два та введіть отриману частку в поле Antenna
Shift (Зсув антени). Якщо шпилька зчіпки розташована праворуч від прапорця, значення зсуву
антени має бути додатним. Якщо шпилька зчіпки розташована ліворуч від прапорця, значення
зсуву антени має бути від’ємним.
• Sensitivity (Чутливість). Значення чутливості визначає, наскільки точно машина дотримуватиметься
заданої напрямної лінії. Цей параметр служить для точного регулювання системи RS1. Доступний
діапазон регулювання: від 50 до 200.
ПРИМІТКА. Якщо машина повільно реагує після регулювання кермового керування, збільште значення
чутливості з кроком 10. Якщо машина, навпаки, надто швидко реагує на дії оператора,
необхідно зменшити значення чутливості.
• Line Acquire (Стабілізація курсу). Поріг стабілізації курсу визначає відхилення від заданого курсу,
за якого машина починає повертатися на напрямну лінію. Що менше значення, то більше відхилення,
з якого машина розпочне повертатися на напрямну лінію. Якщо ввести високе значення, машина
швидше регулює кермове керування, що дає змогу рухатися впритул до напрямної лінії. Доступний
діапазон регулювання: від 1 до 200.
ПРИМІТКА. Низьке значення цього параметра зводить до мінімуму ризик перерегулювання, проте машина
повільніше повертається на напрямну лінію. Високе значення цього параметра збільшує ризик
перерегулювання, проте машина швидше повертається на напрямну лінію. Якщо машина надто
довго виходить на напрямну лінію, збільште значення стабілізації курсу з кроком 10. Якщо машина
переходить за напрямну лінію, зменште значення стабілізації курсу з кроком 10.
Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 4
• Response Speed (Швидкість реагування). Швидкість реагування визначає, наскільки різко передається
крутний момент від керма на колеса машини. Якщо вибрана занадто висока швидкість реагування, повертання
коліс може бути занадто рвучким. Занадто низьке значення цього параметра проявляється в уповільненні
передавання крутного моменту від керма на колеса. Доступний діапазон регулювання: від 1 до 255.
ПРИМІТКА. Якщо кермове керування стає рвучким, зменште значення швидкості реагування з кроком 10.
Якщо кермове керування залишається плавним, швидкість реагування можна поступово
збільшувати з кроком 10, доки ви не підберете оптимальний рівень.
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РОЗДІЛ

ПАРАМЕТРИ МАШИНИ

РОЗДІЛ5

5

МАЛЮНОК 1. Екран параметрів машини

На екрані параметрів машини відображаються результати вимірювань для конкретної машини, які були
введені під час калібрування системи.
МАЛЮНОК 2. Екран конфігурації машини

• На екрані інформації про конфігурацію машини відображається профіль машини, який був введений
у процесі калібрування. Параметри конфігурації машини не можна змінити без попереднього
повторного калібрування системи RS1. Щоб повернутися до екрана параметрів машини, у правому
нижньому кутку екрана натисніть кнопку Check (Перевірка).
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РОЗДІЛ 5
МАЛЮНОК 3. Екран настройки відхилень машини

• Antenna Height (Висота антени). Висота антени обчислюється шляхом вимірювання відстані від землі до
центра модуля RS1.
• Antenna Center Offset (Відхилення центра антени). Відхилення центра антени обчислюється шляхом
вимірювання відстані від центра машини до центра модуля RS1. Якщо модуль RS1 розташований ліворуч
від осьової лінії агрегату, необхідно вводити від’ємне значення.
• Передня/задня частина антени. Положення передньої/задньої частини антени обчислюється шляхом
вимірювання відстані від задньої вісі машини до середини модуля RS1. Якщо модуль RS1 розташований за
задньою віссю агрегату, необхідно вводити від’ємне значення.
• Wheel Base (Колісна база). Довжина колісної бази обчислюється шляхом вимірювання відстані від
центра передньої шини до центра задньої шини.
• Значок меню «Довідка»
. Якщо натиснути на цей значок, відобразиться меню «Довідка». У цьому
меню міститься додаткова інформація про параметри на цьому екрані.
МАЛЮНОК 4. Повторний запуск калібрування

• Майстер повторного запуску калібрування. Поставте прапорець, щоб повторити калібрування наново
або натисніть кнопку X, щоб скасувати скидання калібрування та повернутися на екран параметрів
машини.
ПРИМІТКА. Якщо вибраний параметр Restart Calibration (Повторний запуск калібрування), перш ніж
користуватися системою RS1, її необхідно ще раз відкалібрувати. Відомості про завершення
процедури калібрування системи RS1 наведені в розділі Розділ 3, Калібрування на стор. 7.
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ПАРАМЕТРИ МАШИНИ
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РОЗДІЛ 5
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РОЗДІЛ
6

НАСТРОЙКА КЕРМОВОГО
КЕРУВАННЯ
РОЗДІЛ6

МАЛЮНОК 1. Екран настройки кермового керування

На екрані настройки кермового керування відображається помічник із кермового керування, з яким модуль
RS1 взаємодіє під час роботи. На цьому екрані розміщені функції, за допомогою яких оператор може точно
відрегулювати кермове керування.
ПРИМІТКА. Якщо під час калібрування системи RS1 був вибраний параметр GPS Only (GPS без поправок),
вкладка «Настройка кермового керування» буде прихована.

ДОДАТКОВІ НАЛАШТУВАННЯ
МАЛЮНОК 2. Меню «Додаткові налаштування»
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РОЗДІЛ 6
• Position Gain (Компенсація позиції). Визначає, наскільки агресивно система RS1 реагує на помилки,
пов’язані з утратою курсу. Що більше значення компенсації позиції, то агресивніше система реагує на
відхилення від курсу, а менші значення знижують таку реакцію.
• Heading Gain (Компенсація помилок напряму). Визначає, наскільки агресивно система RS1 реагує на
помилки, пов’язані з напрямом руху. Що більше значення компенсації помилок напряму, то агресивніше
система реагує на зміну напряму, а менші значення знижують таку реакцію.
• Компенсація швидкості рискання. Визначає вплив швидкості рискання на рух із заданим курсом. Що
більше значення компенсації швидкості рискання, то агресивніше система реагує на швидкість рискання,
а менші значення знижують таку реакцію.
• Integral Gain (Інтегральна компенсація). Це значення виправляє тривалі за часом помилки в керуванні
кермом. Якщо система під час роботи не досягає потрібного кута повороту керма, система повторно
викрутить колеса до потрібної уставки. Це значення зазвичай дорівнює або наближається до 0.
• Enable X-Treme Terrain Mode (Увімкнути режим екстремального ландшафту). Цей параметр дає змогу
змінювати характеристики кермового керування на терасах.
МАЛЮНОК 3. Додаткові налаштування — сторінка 2

• Max G-Force (Максимальне перевантаження). Зменшує вплив доцентрових сил, які долає оператор під
час виконання повороту. Більше значення дає змогу виконувати повороти під гострішим кутом, тоді як
менші значення обмежують радіус повороту машини.
МАЛЮНОК 4. Екран розширеного регулювання коліс

• Proportional Gain (Пропорційна компенсація). Визначає швидкість реакції коліс. Збільшення
пропорційної компенсації призводить до пришвидшеної реакції коліс, але може проявлятися в тому, що
машина видає більший, ніж потрібно кут повороту або вимагає більшого часу для стабілізації коліс.
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НАСТРОЙКА КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ
• Integral Gain (Інтегральна компенсація). Це значення виправляє тривалі за часом помилки в контурі
кермового керування. Цей параметр мають регулювати лише кваліфіковані технічні спеціалісти. Компанія
Raven Industries не рекомендує, щоб цей параметр змінював будь-хто, окрім кваліфікованих спеціалістів.
• Диференціальне підсилення. Показник диференціального підсилення обмежує час реакції коліс.
Більше значення диференціального підсилення буде зменшувати тенденцію до перерегулювання кута
повороту керма, але водночас обмежує його швидкість.
• Лівостороння компенсація системи. Компенсує будь-які відхилення або нелінійні спотворення
в клапані кермового керування під час повороту ліворуч.
• Правостороння компенсація системи. Компенсує будь-які відхилення або нелінійні спотворення
в клапані кермового керування під час повороту праворуч.

ПАРАМЕТРИ КЕРУВАННЯ КОЛЕСАМИ
МАЛЮНОК 5. Екран настройки керування колесами

• Частота обертання. Швидкість, з якою повертаються колеса, у градусах на секунду.
• Контрольне зусилля. Зусилля, яке докладає система RS1, щоб привести в дію колеса.
• Мінімум ліворуч/праворуч. Мінімальне контрольне зусилля, яке повинно бути на клапані машині,
для повертання коліс. Доступний діапазон: від 0 до 99.
ПРИМІТКА. Мінімальні значення не повинні більшими за максимальні.
• Максимум ліворуч/праворуч. Максимальне контрольне зусилля, яке повинно бути на клапані машині,
для повертання коліс. Доступний діапазон: від 1 до 100.
• Значок меню «Довідка»
. Якщо натиснути на цей значок, відобразиться меню «Довідка». У цьому
меню міститься додаткова інформація про параметри на цьому екрані.
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РОЗДІЛ 6

КАЛІБРУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КОЛЕСАМИ
МАЛЮНОК 6. Екран калібрування системи керування колесами

ПРИМІТКА. Функція калібрування системи керування колесами служить для калібрування тільки
гідравлічної системи машині без калібрування всієї системи RS1 в цілому.
Контрольне калібрування кермового керування в системі RS1 дає змогу визначити гідравлічні
характеристики машини для оптимального керування нею в польових умовах.
Перш ніж розпочинати калібрування кермового керування машини, переконайтеся, що виконані наведені
нижче умови:
•

Стріли закріплені на самохідних установках.

•

До зчіпки не під’єднано жодного знаряддя.

•

Двигун машини працює з нормальною частотою обертання.

•

Дані вимірювань машини правильно введені в польовий комп’ютер.

•

Температура гідравлічної рідини машини не перевищує норму.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Колеса машини будуть обертатись
автоматично. Перш ніж підключити систему
кермового керування, перевірте, що навколо
транспортного засобу немає людей і
обладнання.
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НАСТРОЙКА КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ

ВАЖЛИВО!
Калібрування кермового керування машини
слід виконувати в полі або на відкритому
просторі в умовах, наближених до нормальної
експлуатації транспортного засобу.
На слизькій, забрудненій або нещодавно
зораній поверхні або ґрунті під час роботи
в нормальних умовах система RS1 може
отримувати неправильні сигнали від системи
кермового керування.
Переконайтеся, що гідравлічне обладнання
машині працює належним чином і що немає
інших механічних проблем, які можуть
негативно позначатися на роботі системи RS1.
ПРИМІТКА. Щоб забезпечити правильне калібрування, необхідно обмежити кількість пусків і зупинок
під час процесу калібрування. Якщо необхідно призупинити процес калібрування, поверніть
кермо та натисніть кнопку Stop (Стоп) на польовому комп’ютері. Щоб продовжити
калібрування, ще раз торкніться педалі або поверніть перемикач.
ПРИМІТКА. Під час калібрування машина виконає кілька крутих поворотів праворуч і ліворуч. За необхідності
відрегулюйте швидкість транспортного засобу та його положення.
ПРИМІТКА. Якщо під час калібрування на дисплеї з’являється повідомлення про помилку, див. Розділ 10,
Діагностика та усунення несправностей на стор. 57, де зазначені можливі причини
несправностей і необхідні дії для їх усунення.
1. Виведіть машину на рівну ділянку землі площею в кілька гектарів.
МАЛЮНОК 7. Екран контрольного калібрування кермового керування

2. Проїдьте на машині прямо на швидкості 2–6 км/год.
3. Натисніть перемикач повторного ввімкнення або клацніть стрілку на екрані, щоб розпочати
калібрування. У процесі калібрування на дисплеї відображатимуться такі екрани:
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РОЗДІЛ 6
МАЛЮНОК 8. Екрани, які відображаються під час калібрування

4. Натисніть кнопку Accept (Прийняти), щоб завершити калібрування.
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НАСТРОЙКА КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ

НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА КУТА ПОВОРОТУ КЕРМА
МАЛЮНОК 9. Екран калібрування датчика кута повороту керма

• Ліворуч/по центру/праворуч. Відображає поточні значення калібрування. Щоб змінити ці значення,
виберіть потрібне значення датчика кута повороту керма, поверніть колеса в правильне положення,
після чого натисніть кнопку Accept (Прийняти).
Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 6
• Current Sensor Voltage (Поточна напруга датчика). Відображає напругу на датчику, визначену під час
калібрування.
• Current Wheel Angle (Поточний кут колеса). Кут, визначений датчиком кута повороту керма під час
калібрування.
• Center Learning (Визначення центрального положення). Якщо вибрано цей параметр, система буде
постійно коригувати відкалібрований центр під час поступального руху машини.

ПАРАМЕТРИ ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ / РОЗ’ЄДНАННЯ
МАЛЮНОК 10. Екран параметрів вимкнення кермового керування

• Disengage Type (Тип роз’єднувального пристрою). Відображає тип перемикача, який використовується
в системі. У цій області можуть відображатися такі типи перемикачів роз’єднання:

◦
◦
◦
◦

Перемикач стандарту CAN
Датчик тиску
Датчик кута повороту
Перемикач потоку

• Disengage Status (Статус роз’єднання). Зазначає статус перемикача роз’єднання. У цьому полі можуть
відображатися такі типи статусу перемикачів:
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◦

Зелений. Перемикач розпізнаний системою; кермо не обертається. У такому стані систему RS1
можна підключити.

◦

Червоний. Перемикач розпізнаний системою; кермо обертається. У такому стані систему RS1
не можна підключити.

◦

Жовтий. Система не виявила жодного перемикача. Поверніть кермо, щоб активувати перемикач
роз’єднання. Якщо перемикач роз’єднання не підключений, перевірте надійність підключення кабелів.
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НАСТРОЙКА КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ

СКИДАННЯ КАЛІБРОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ КОМПЕНСАЦІЇ
МАЛЮНОК 11. Екран скидання каліброваних значень компенсації

• Скидання каліброваних значень компенсації. Відновлення параметрів калібрування машини до
заводських значень за замовчуванням. Установіть цей прапорець, щоб скинути параметри кермового
керування машини до заводських значень за замовчуванням або натисніть кнопку X, щоб зберегти
поточні настройки кермового керування.
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РОЗДІЛ

КОНФІГУРАЦІЯ GPS

РОЗДІЛ7

7

НАСТРОЮВАННЯ GPS У ПОЛЬОВИХ КОМП’ЮТЕРАХ VIPER 4/VIPER 4+
МАЛЮНОК 1. Настройка GPS

1. Виберіть Edit (Редагувати)
2. Виберіть пункт GPS.
МАЛЮНОК 2. Екран настройки GPS

3. Виберіть пункт NMEA2000.
ПРИМІТКА. Вибір параметра NMEA2000 забезпечує перенесення даних GPS із модуля RS1 на комп’ютер
Viper 4/Viper 4+.
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НАСТРОЮВАННЯ GPS У СИСТЕМІ RS1
МАЛЮНОК 3. Екран настройки GPS

• Таймер вимкнення GPS. Значення таймера вимкнення GPS вказує час, протягом якого модуль RS1
залишається під живленням після керованого вимкнення живлення на машині. Підключення до GPS
зберігається протягом вибраного проміжку часу.
МАЛЮНОК 4. Екран настройки точності позиціонування

• Статус. Відображає абсолютний статус точності GPS. У цій області можуть відображатися такі статуси:

◦
◦
◦
◦

Відсутній сигнал
Помилка
Виконується наближення
Виконано наближення

• Поточна точність. Якщо машина постійно позиціонується в тій самій точці, координати GPS повинні бути
в межах відстані, що відображається в полі «Поточна точність».
• Поріг точності. Це значення визначає відстань, з якої координати GPS машини можуть відхилятися від
положення, заданого параметром «Поточна точність». Якщо технологічні можливості GPS не дають
можливості вийти на заданий поріг точності, на екрані діагностичного коду несправності відобразиться
відповідне поле для введення (DTC). У поле Accuracy Threshold (Поріг точності) буде введено значення за
замовчуванням, яке можна буде змінити під час калібрування.
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КОНФІГУРАЦІЯ GPS
МАЛЮНОК 5. Екран настройки компенсації рельєфу

• Крен, тангаж, швидкість рискання та курс. Дані вимірювань у режимі реального часу, які
використовуються функцією тривимірної компенсації рельєфу.
• Калібрування компенсації рельєфу. Розпочинає процес компенсації рельєфу.
МАЛЮНОК 6. Екран настройки вихідних даних 3D GPS / радара

• Вихідні дані 3D GPS / радар. Дає змогу системі RS1 перемикатися між режимами даних тривимірного
GPS-позиціонування з компенсацією та радарного моделювання. У вихідних даних радара не
використовуються такі атрибути, як швидкість передавання даних (бод) і тип повідомлення.
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РОЗДІЛ 7
МАЛЮНОК 7. Екран конфігурації диференціальної поправки

4. Відкриває розкривний список із параметрами настроювання диференціальної поправки GPS:
•

GL1DE

•

SBAS

•

Satellite GS

•

RTK

ПРИМІТКА. Залежно від кількості придбаних кодів розблокування, можливо, не всі параметри будуть
доступні для вибору. З питань придбання додаткових кодів розблокування звертайтеся до
місцевого представника Raven.
МАЛЮНОК 8. Екран відомостей про GPS

• Широта. Кутова відстань того чи іншого місця на північ або південь від екватора Землі.
• Довгота. Кутова відстань певного місця на схід або захід від Гринвіцького меридіана (Англія).
• Висота (над рівнем моря). Висота антени відносно середнього рівня моря.
• Швидкість. Поточна швидкість за даними GPS.
• Якість наближення узагальненого градієнта (режим). Поточний стан конвергенції GPS-приймача.

◦
◦
◦
◦
◦
50

0 = сигнал відсутній
1 = виконується наближення
2 = конвергенція з використанням WAAS
3 = Н/Д
4 = конвергенція з використанням RTK
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КОНФІГУРАЦІЯ GPS

◦
◦
◦
◦
◦
◦

5 = конвергенція з використанням RTK (з рухомою крапкою)
6 = Н/Д
7 = конвергенція GL1DE
8 = конвергенція із супутниковим наведенням
9 (RTK/GS) = RTK або резервне GS
9 (WAAS) = конвергенція

• Кількість супутників. Кількість супутників, які наразі перебувають у зоні огляду GPS-приймача.
• HDOP. Погіршення точності в горизонтальній площині. Якщо всі супутники в зоні огляду розташовані
в одному напрямі, значення буде вищим і точність погіршиться.
• Курс. Напрямок руху машини.
• Ідентифікатор диференціальної поправки. Ідентифікатор супутника, який використовується для
отримання диференціальної поправки.
• Вік диференціальної поправки. Час (у секундах) з моменту отримання останньої диференціальної поправки.
Якщо джерело диференціальної поправки наразі не визначено, це поле буде мати вигляд «- - - -».
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РОЗДІЛ
8

КОДИ РОЗБЛОКУВАННЯ
ФУНКЦІЙ

РОЗДІЛ8

Модуль RS1 попередньо обладнаний системами SmarTrax™, Real-Time Kinematic (кінематики в реальному
часі або RTK) і супутникового наведення з диференціальними поправками. Щоб активувати будь-яку з цих
систем, необхідний код розблокування функції. З питань придбання кодів розблокування звертайтеся до
місцевого представника Raven.
МАЛЮНОК 1. Екран розблокування функцій

1. На стартовому екрані RS1 виберіть значок шестірні.
2. Перейдіть на вкладку Padlock (Блокування).
3. Натисніть значок із зображенням замка поруч із функцією, яку необхідно розблокувати.
МАЛЮНОК 2. Екран відомостей про розблокування функцій
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РОЗДІЛ 8
4. Введіть код розблокування функції й натисніть кнопку Send (Надіслати).
ПРИМІТКА. Відобразиться повідомлення про те, що введено дійсний або недійсний код розблокування.
Якщо код дійсний, значок із зображенням замка поряд із функцією стане зеленого кольору.
Це означає, що ця функція розблокована (див. рис. 3 нижче).
МАЛЮНОК 3. Функція розблокована
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РОЗДІЛ
9

ПОВСЯКДЕННА
ЕКСПЛУАТАЦІЯ

РОЗДІЛ9

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДЖЕТІВ І КНОПОК
Нижче наведені стандартні інформаційні повідомлення про статус і режим, які можуть відображатися на
дисплеї системи RS1 під час роботи:
Дисплей

Повідомлення
Вузол RS1 виявлений, але оператор повинен
погодитися на прийняття відповідальності за роботу
системи RS1.
Не був заданий маршрут A-B або напрямна лінія або
включенню системи RS1 перешкоджає активний
діагностичний код несправності.

Система RS1 виявлена, увімкнута та відкалібрована.

Система RS1 виявлена та функціонує.

Занадто висока або занадто низька швидкість
транспортного засобу для роботи системи RS1.
Система буде від’єднана.
Accept (Прийняти). Зберегти зміни, внесені до
системи RS1, після завершення встановлення та
повернутися до меню Tools (Інструменти).
Next (Далі). Зберегти зміни, внесені до системи RS1,
і перейти до наступного етапу встановлення.

Previous (Назад). Повертає систему Viper 4 до
попереднього екрана процесу встановлення.
ПРИМІТКА. Інші параметри статусу, які можуть відображатися в екранному віджеті RS1, описані в розділі
Діагностичні коди несправності (DTC) розділ на сторінці 61.
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РОЗДІЛ 9

ПОЧАТОК РОБОТИ
Інструкції з початку виконання робіт і визначення напрямних ліній наведені в посібнику з основ роботи
з ОС ROS (операційна система Raven) (Н/Д 016-0171-539).

ПІДКЛЮЧЕННЯ СИСТЕМИ RS1
МАЛЮНОК 1. Віджет статусу RS1

Віджет статусу RS1

ПРИМІТКА. Якщо віджет кермового керування RS1 не відображається на екрані, скористайтеся посібником
із встановлення та експлуатації Viper/Viper 4+ (Н/Д 016-0171-539), у якому міститься додаткова
інформація про додавання віджетів.
ПРИМІТКА. Перш ніж систему RS1 можна буде підключити, оператор повинен прийняти відмову від
відповідальності.
Крім того, кермового керування RS1 можна підключити такими способами:
• Натисніть педальний або клавішний перемикач, щоб підключати функції RS1 під час робіт у полі.
• Натисніть екранний віджет статусу RS1, щоб підключити систему RS1 під час робіт у полі.

ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ RS1
Інструкції з оновлення програмного забезпечення RS1 наведені в посібнику із встановлення та експлуатації
Viper 4 (Н/Д 016-0171-539).
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РОЗДІЛ
10

ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ
НЕСПРАВНОСТЕЙ

РОЗДІЛ10

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК
СТАТУС КЕРМОВОГО КЕРУВАННЯ
МАЛЮНОК 1. Стартовий екран

Нижче наведені стандартні повідомлення про статус і режим кермового керування, які можуть
відображатися системою RS1 під час роботи:
Дисплей

Повідомлення
Наявні активні діагностичні коди та коди усунення
несправностей. У такому стані систему RS1 не можна
привести в робочий стан.
Наявні активні діагностичні коди та коди усунення
несправностей. Активувати систему RS1 в такому
стані вдасться, але якість роботи може погіршитися.
Відсутні активні діагностичні коди або коди усунення
несправностей. Система RS1 готова до запуску.
ПРИМІТКА. Для запуску системи RS1 значки керма та
GPS повинні бути зеленого кольору.
Кермове керування активне, у системі RS1 відсутні
активні діагностичні коди або коди усунення
несправностей.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 10
МАЛЮНОК 2. Екран статусу кермового керування

Натисніть значок керма, щоб відкрити екран статусу кермового керування. У полі «Статус кермового
керування» відображається код, зафіксований під час останнього завершення роботи, і причина вимкнення
кермового керування.

ГОЛОВНИЙ ВИМИКАЧ
Дисплей

Повідомлення
Головний вимикач переведений у «дорожній»
режим. Систему RS1 не можна запустити, доки
головний вимикач не буде переведений у
«польовий» режим.
Головний вимикач від’єднано. Систему RS1 не можна
запустити, доки головний вимикач не буде наново
підключений.
Головний вимикач переведений у «польовий»
режим, систему RS1 можна ввімкнути.

ПЕРЕМИКАЧ ПОВТОРНОГО ВВІМКНЕННЯ
Дисплей

Повідомлення
Перемикач повторного ввімкнення переведений
у положення OFF (ВИМК.).

Перемикач повторного ввімкнення від’єднано.

Перемикач повторного ввімкнення в положенні
ON (УВІМК.).
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ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ДАТЧИК РОЗ’ЄДНАННЯ
Дисплей

Повідомлення
Датчик роз’єднання RS1 в активному стані. Систему
RS1 не можна ввімкнути.

Датчик роз’єднання RS1 поза зоною досяжності або
відключений.

Датчик роз’єднання RS1 не функціонує. Систему RS1
можна ввімкнути.

ДАТЧИК КУТА КОЛЕСА
Дисплей

Повідомлення
Датчик кута повороту керма (WAS) поза зоною
досяжності або відключений.

Датчик кута повороту керма (WAS) відкалібрований
і готовий до роботи.

ПЕРЕМИКАЧ ПРИСУТНОСТІ ОПЕРАТОРА
Дисплей

Повідомлення
Оператор відсутній на місці.

10

Перемикач присутності оператора відключений.

Перемикач виявляє наявність оператора. Система
RS1 готова до роботи.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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СТАТУС GPS
МАЛЮНОК 3. Стартовий екран

Нижче наведені стандартні інформаційні повідомлення про статус або режим GPS, які можуть
відображатися системою RS1 під час роботи:
У системі RS1 відсутні дані GPS.
Сигнали GPS не забезпечують конвергенцію або GPSдані
забезпечують конвергенцію, але система реєструє
діагностичний код несправності, у якому міститься
попередження.
Сигнали GPS забезпечують конвергенцію і відсутні активні
діагностичні коди несправності.
ПРИМІТКА. Для запуску системи RS1 значки керма та GPS
повинні бути зеленого кольору.
Натисніть значок GPS — відобразиться екран статусу цієї служби.
Дисплей

Повідомлення
Відображає стан конвергенції вибраної служби GPS.
• Помилка

Стан

• Відсутній сигнал
• Виконується наближення
• Виконано наближення

Поточна точність

Кількість супутників
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Якщо машина постійно перебуває в тій самій точці, розбіжність
між координатами розташування за даними PGPS повинна бути
в межах поточної точності.
Кількість супутників, які наразі перебувають у зоні огляду
GPS-приймача.
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ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Дисплей
HDOP
Вік диференціальної
поправки

Повідомлення
Погіршення точності в горизонтальній площині. Якщо всі
супутники в зоні огляду розташовані в одному напрямі,
значення буде вищим і точність погіршиться.
Час (у секундах) з моменту отримання останньої
диференціальної поправки. Якщо джерело диференціальної
поправки наразі не визначено, це поле буде мати вигляд «- - - -».

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ (DTC)
МАЛЮНОК 4. Екран діагностичних кодів несправності

На екрані діагностичних кодів несправності відображаються активні та попередньо зареєстровані коди
несправностей (DTC), які проявляються під час роботи системи RS1. Перш ніж можна буде використовувати
систему RS1 для навігації та кермового керування, необхідно виправити помилки, на які вказують активні
діагностичні коди несправності. Після виправлення помилки, з якою пов’язаний активний діагностичний код
несправності, останній переходить до списку неактивних діагностичних кодів. На рис. 3 наведені приклади
діагностичних кодів несправності та зведених відомостей про них.

10

МАЛЮНОК 5. Екран діагностичних кодів несправності

Діагностичний код
несправності (DTC)
Зведені відомості
про діагностичні
коди несправності
ПРИМІТКА. На рис. 3 вище код 522250.31 є активним, а в рядку зведених відомостей про діагностичний
код несправності зазначено No Guidance Points («Відсутні опорні точки»). Код 522261.31
є неактивним, а в рядку зведених відомостей про діагностичний код несправності
зазначено No SCU Detected («Відсутній блок керування системою»).
Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 10
МАЛЮНОК 6. Екран відомостей

Якщо натиснути на кнопку Info (Відомості), на екран буде виведений повний опис виділеного активного
коду несправності.
МАЛЮНОК 7. Неактивні діагностичні коди несправності видалено з журналу помилок

Якщо натиснути на кнопку Clear (Очистити), неактивний діагностичний код несправності буде видалений
із журналу помилок. Повний перелік діагностичних кодів несправності RS1 можна знайти на сторінці:
http://ravenprecision.force.com/knowledgebase/articles/Tech_Tip/RS1-Lights-and-Diagnostic-Codes/

ВИПРОБУВАННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СИСТЕМИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Під час випробувань працездатності системи
колеса машини обертатимуться автоматично.
Перш ніж привести в дію систему RS1,
переконайтеся, що навколо транспортного
засобу немає людей і обладнання.
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ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
МАЛЮНОК 8. Екран вибору випробування

Випробування працездатності системи проводяться з метою діагностики та усунення несправностей
калібрування машини й системи RS1. За допомогою системи RS1 можна проводити такі випробування
працездатності системи:
•

Випробування реакції системи

•

Випробування приводу коліс

•

Випробування максимальної пульсації

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 10

ДИНАМОМЕТРИЧНІ ВИПРОБУВАННЯ
Динамометричні випробування мають на меті визначення чутливості системи кермового керування машини.
МАЛЮНОК 9. Екран динамометричних випробувань
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ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
1. Проїдьте на машині прямо зі швидкістю 2–6 км/год, задавши частоту обертання двигуна на рівні 3/4 загальної
потужності.
МАЛЮНОК 10. Екран динамометричних випробувань

2. Поверніть кермо праворуч, щоб у полі поточних показників відображалось 20 градусів.
3. Натисніть центральну стрілку вгору.
4. Дочекайтеся заповнення наведених нижче полів і запишіть дані:
•

Step Size (Довжина кроку)

•

Delay Time (Час затримки)

•

Rise Time (Час зростання)

•

Setting Time (Час настройки)

•

Overshoot (Перерегулювання)

5. Проїдьте на машині прямо зі швидкістю 2–6 км/год, задавши частоту обертання двигуна на рівні 3/4 загальної
потужності.
6. Поверніть кермо праворуч, щоб у полі поточних показників відображалось 20 градусів.
7. Натисніть центральну стрілку вгору.
8. Дочекайтеся заповнення наведених нижче полів і запишіть дані:
•

Step Size (Довжина кроку)

•

Delay Time (Час затримки)

•

Rise Time (Час зростання)

•

Setting Time (Час настройки)

•

Overshoot (Перерегулювання)

9. Повторіть дії 1–8.
ПРИМІТКА. Після завершення динамометричних випробувань робочі характеристики машини повинні
бути в межах рекомендованих параметрів системи:

ВИПРОБУВАННЯ МАШИНИ
Випробування приводу коліс служать для перевірки коліс машини. Щоб провести тест приводу коліс 1,
виконайте наведені нижче дії.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 10
МАЛЮНОК 11. Екран випробувань машини

1. Натисніть кнопку Begin (Розпочати).
2. Введіть необхідну кількість тестових прогонів (0–100) для сторони машини, яка підлягає випробуванню.
МАЛЮНОК 12. Екран випробувань машини

3. Натисніть і утримуйте стрілки вліво або вправо нижче, щоб прокрутити колеса з вибраним значенням.
ПРИМІТКА. Після натискання та утримання стрілок вліво або вправо колеса почнуть обертатися.
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ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ВИПРОБУВАННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПУЛЬСАЦІЇ
МАЛЮНОК 13. Екран випробування максимальної пульсації

1. Проїдьте на машині прямо на швидкості 2–6 км/год.
2. Натисніть кнопку Begin (Розпочати).
МАЛЮНОК 14. Екран випробування максимальної пульсації

3. Натисніть ліву або праву кнопку стрілку/відтворення, щоб перевірити пульсацію машини з відповідної
сторони на максимальному контрольному зусиллі.
4. Повторіть кроки 1–3, щоб перевірити іншу сторону машини.
ПРИМІТКА. Зафіксуйте максимальну швидкість обертання коліс із правої та лівої сторони.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 10

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
МАЛЮНОК 15. Екран інформації про систему

1. Виберіть у розкривному меню пристрій контролю кермового керування.
2. Виберіть у другому розкривному меню потрібний компонент системи.
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ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
МАЛЮНОК 16. Екрани інформації про систему
Інформація про RS1

Інформація про GPS-приймач

Інформація про контролер системи навігації
та кермового керування

Інформація
про стільниковий модем

Час роботи модуля RS1

Діагностика апаратної частини RS1

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 10
МАЛЮНОК 17. Екран зведеної інформації про систему

На екрані зведеної інформації про систему відображаються параметри машини й настройки
відкаліброваного кермового керування для системи RS1.
МАЛЮНОК 18. Екран зведеної інформації про підсилення кермового керування

На екрані зведеної інформації про підсилення керма відображаються всі розширені настройки кермового
керування, які використовуються в машині.
МАЛЮНОК 19. Попередньо задане підсилення кермового керування

Функція попередньо заданого підсилення дає змогу оператору перемикатися між двома наборами параметрів
підсилення кермового керування. Різні набори параметрів можуть бути корисними в наведених нижче випадках:
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ДІАГНОСТИКА ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
•

Коли в машині використовується дві конфігурації шин (шини підвищеної прохідності або
вузькопрофільні шини для просапної техніки).

•

За наявності різних типів ґрунтів.

•

Різні швидкості руху (під час посіву або обприскування).
МАЛЮНОК 20. Настройки попередньо заданих параметрів підсилення

Щоб перейти від одних настройок до інших, натисніть кнопку

.

МОНІТОР РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МАЛЮНОК 21. Стартовий екран RS1

1. Виберіть значок робочих характеристик праворуч на екрані параметрів машини, щоб переглянути
тимчасові робочі показники системи.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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РОЗДІЛ 10
МАЛЮНОК 22. Екран тимчасових робочих характеристик і характеристик, що допускають скидання

ПРИМІТКА. На екрані тимчасових робочих характеристик відображаються середні показники та
показники для ККД 95 %.
2. Щоб переглянути робочі характеристики, що допускають скидання, виберіть вкладку зі значком
годинника.
3. Щоб скинути значення, натисніть значок скидання.
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РОЗДІЛ

SLINGSHOT

РОЗДІЛ1

11

МАЛЮНОК 1. Стартовий екран

Щоб перейти на стартовий екран Slingshot, виберіть значок RS1 Slingshot на головній сторінці системи RS1.

ПРИЗНАЧЕННЯ КНОПОК
Нижче перелічені стандартні повідомлення про статус або режим, які можуть відображатися в програмі.

МОДЕМ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
МАЛЮНОК 2. Екран статусу стільникового зв’язку

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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Дисплей

Повідомлення
Система RS1 підключена до Інтернету за допомогою
стільникового модема.

Стільниковий модем справний, але система RS1 не
підключена до Інтернету.

Стільниковий модем не працює, і система RS1 не
може встановити з’єднання з Інтернетом.
Модуль RS1 оснащений стільниковим модемом, але
ця функція не розблокована. З питань придбання
кодів розблокування звертайтеся до місцевого
представника Raven.
Модуль RS1 не оснащений стільниковим модемом.

Accept (Прийняти). Зберегти зміни, внесені до
системи RS1, після завершення встановлення та
повернутися до меню Tools (Інструменти).
Next (Далі). Зберегти зміни, внесені до системи RS1,
і перейти до наступного етапу встановлення.

Previous (Назад). Повертає систему Viper 4 до
попереднього екрана процесу встановлення.
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SLINGSHOT

СТАТУС ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ ETHERNET
МАЛЮНОК 3. Екран статусу підключення до мережі Ethernet

Дисплей

Повідомлення
Вказує на те, що система виявила підключення до
польового комп’ютера або ноутбука.

Зв’язок із мережею Ethernet працює, але не
встановлено жодного підключення.

Відсутній зв’язок із мережею Ethernet.
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СТАТУС WI-FI
МАЛЮНОК 4. Екран статусу підключення до мережі Ethernet

Дисплей

Повідомлення
Точка доступу до мережі Wi-Fi активна й функціонує
належним чином.

Зв’язок Wi-Fi не працює належним чином.

СТАТУС ПОРТАЛУ SLINGSHOT І ПОПРАВОК У РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ (RTK)
МАЛЮНОК 5. Стартовий екран
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SLINGSHOT

Дисплей

Повідомлення
Система RS1 підключена до порталу Slingshot.

Система RS1 не підключена до порталу Slingshot.
Система RS1 отримує RTK-поправки.
ПРИМІТКА. Якщо в самому блоці RS1 функція
RTK-поправок не була розблокована, цей значок
буде прихований.
Система RS1 не отримує RTK-поправок.
ПРИМІТКА. Якщо в самому блоці RS1 функція
RTK-поправок не була розблокована, цей значок
буде прихований.
Дані дистанційної діагностики RS1 надсилаються на
портал Slingshot.

Дані дистанційної діагностики RS1 не надсилаються
на портал Slingshot.

Ім’я Slingshot

Відображає ім’я облікового запису Slingshot, яке
задано під час настроювання модуля RS1 на порталі
Slingshot.

Джерело RTK-поправок

Відображає джерело отримання RTK-поправок, якщо
воно виявлено.

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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ОНОВЛЕННЯ ПОЛІВ
МАЛЮНОК 6. Стартовий екран Slingshot

1. Натисніть кнопку Field Update (Оновлення полів), щоб переглянути останні оновлення програмного
забезпечення для модуля RS1.
МАЛЮНОК 7. Екран завантаження програмного забезпечення

2. Виберіть Check for Server Updates (Перевіряти наявність оновлень на сервері).
ПРИМІТКА. Система RS1 виконає пошук останніх оновлень програмного забезпечення.
3. Виберіть потрібне оновлення програмного забезпечення зі списку.
4. Натисніть Accept (Прийняти).
ПРИМІТКА. Програмне забезпечення завантажується до модуля RS1, але поки що не встановлюється
в системі.
ПРИМІТКА. Після натискання цієї кнопки на дисплеї відобразиться наведений нижче екран із попередженням
про те, що для завантаження програмного забезпечення використовуватиметься стільникова
система передавання даних, і запит на згоду користувача на завантаження.
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SLINGSHOT
МАЛЮНОК 8. Екран оновлення полів

ПРИМІТКА. Натисніть Cancel (Скасувати), щоб закрити майстер оновлення полів без оновлення
програмного забезпечення.
МАЛЮНОК 9. Повідомлення про оновлення програмного забезпечення

5. Натисніть кнопку Accept (Прийняти), щоб розпочати завантаження програмного забезпечення.
6. Дочекайтеся завершення завантаження програмного забезпечення.
МАЛЮНОК 10. Повідомлення про оновлення програмного забезпечення

Кат. № 016-4010-001UK Ред. C
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7. Натисніть кнопку Accept (Прийняти), щоб установити програмне забезпечення.
ПРИМІТКА. Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення системи RS1 або
польового комп’ютера.
МАЛЮНОК 11. Триває встановлення програмного забезпечення

ПРИМІТКА. Якщо натиснути кнопку «Нотатки про випуск», відобразиться перелік змін до вибраної версії
програмного забезпечення.

ПАРАМЕТРИ СИСТЕМИ
НАСТРОЙКИ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
МАЛЮНОК 12. Стартовий екран Slingshot

На екрані настройок стільникового зв’язку можна переглянути інформацію про стільникову мережу та
настройки мобільного зв’язку, які використовуються в системі RS1.
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SLINGSHOT
МАЛЮНОК 13. Екран інформації про стільникову мережу

• IMEI #. Відображає унікальний ідентифікаційний номер модема, установленого всередині модуля RS1.
• Phone Number (Номер телефону). Відображає номер телефону, до якого прив’язаний обліковий запис
Slingshot.
• SIM. Відображає ідентифікаційний номер SIM-картки, яка наразі використовується в системі RS1.
• Network (Мережа). Відображає мережу стільникового зв’язку, яку використовує Slingshot.
МАЛЮНОК 14. Екран настройок мобільного зв’язку

Мобільний APN — це ім’я точки доступу провайдера стільникового зв’язку, яке зареєстровано в обліковому
записі. За подальшою допомогою звертайтеся до групи технічного обслуговування Raven.
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ПАРАМЕТРИ ETHERNET
МАЛЮНОК 15. Екран параметрів Ethernet

У системі RS1 передбачено два режими підключення до мережі Ethernet.
• Польовий комп’ютер Raven (режим сервера). Цей режим призначений для прямого підключення
модуля RS1 до польового комп’ютера за допомогою кабелю Ethernet.
ПРИМІТКА. Якщо вибраний режим «Польовий комп’ютер Raven» (режим сервера), Wi-Fi-зв’язок
недоступний.
• Польовий концентратор (режим клієнта). Цей режим призначений для прямого підключення
модуля RS1 до польового концентратора за допомогою кабелю Ethernet.

ПАРАМЕТРИ WI-FI
МАЛЮНОК 16. Екран параметрів точки доступу Wi-Fi

• SSID. Відображає ідентифікатора SSID мережі Wi-Fi (ім’я мережі). Оператор не може змінювати цей
параметр.
• Тип шифрування. Відображає режим шифрування, який використовується в точці доступу Wi-Fi системи
RS1. Оператор не може змінювати цей параметр.
• Канал Wi-Fi. Відображає канал, який наразі використовує точка доступу Wi-Fi. Якщо оператор стикається
з численними помилками під час використання Wi-Fi, настроювання цього параметра може покращити
пропускну здатність. Цей параметр можна змінювати за допомогою програмного забезпечення RS1.
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SLINGSHOT

НАСТРОЙКИ ДЖЕРЕЛА RTK-ПОПРАВОК
МАЛЮНОК 17. Екран джерел RTK-поправок

На екрані джерел RTK-поправок відображається інформація про базову станцію (якщо така застосовується),
крім того, на ньому можна вибрати джерело RTK-поправок.
ПРИМІТКА. Зазвичай параметр «Джерело RTK-поправок» повинен мати атрибут Auto (Автоматично).
Проте цей параметр може бути заблокований з атрибутом Serial (Послідовний вхід), якщо
RTK-поправки надаються не компанією Raven, а з будь-якого іншого джерела. Цей параметр
може отримувати різні значення залежно від розташування або клієнта.
ПРИМІТКА. Якщо функція RTK не була розблокована в модулі RS1, на цій вкладці відображатиметься
повідомлення RTK Is Not Unlocked («RTK не розблоковано»), і ця функція буде недоступна,
доки не буде введений код розблокування.
• Network (Мережа). Виберіть, якщо джерелом служить сервер Slingshot, доступний за допомогою Ethernet
або стільникового приймача.
• Serial (Послідовний вхід). Виберіть, якщо дані поправок надходять до модуля RS1 через послідовний вхід.
ПРИМІТКА. Якщо в системі є кілька пристроїв, що отримують RTK за допомогою інтерфейсу CAN,
виберіть цей параметр, щоб вимкнути те чи інше джерело та зменшити пропускну здатність
інтерфейсу CAN.

РОЗБЛОКУВАННЯ ФУНКЦІЙ
МАЛЮНОК 18. Екран розблокування функцій
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На екрані розблокування функцій можна відкрити доступ до вбудованого модема Slingshot. Щоб розблокувати
модем Slingshot:
1. Перейдіть на вкладку Padlock (Блокування).
2. Виберіть у стовпці Status (Статус) значок із зображенням замка.
МАЛЮНОК 19. Екран відомостей про розблокування

3. Введіть код розблокування функції.
4. Виберіть Send (Надіслати).
ПРИМІТКА. Після успішного розблокування модема Slingshot, значок поряд із цією функцією стане
зеленого кольору. Якщо код недійсний, нижче поля для коду розблокування відобразиться
повідомлення.
МАЛЮНОК 20. Екран розблокування функцій
Успішно
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SLINGSHOT

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ
МАЛЮНОК 21. Екран інформації про систему

Виберіть у другому розкривному меню потрібний компонент системи.
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МАЛЮНОК 22. Екрани інформації про систему
Інформація про RS1

Інформація про GPS-приймач

Інформація про контролер системи навігації
та кермового керування

Інформація
про стільниковий модем

Час роботи модуля RS1

Діагностика апаратної частини RS1
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SLINGSHOT

ДІАГНОСТИЧНІ КОДИ НЕСПРАВНОСТІ (DTC)
МАЛЮНОК 23. Екран діагностичних кодів несправності

На екрані діагностичних кодів несправності відображаються активні та раніше зареєстровані коди
несправностей (DTC), які проявляються під час роботи системи RS1. Перш ніж можна буде використовувати
систему RS1 для навігації та кермового керування, необхідно виправити помилки, на які вказують активні
діагностичні коди несправності. Після виправлення помилки, з якою пов’язаний активний діагностичний код
несправності, останній переходить до списку неактивних діагностичних кодів. На рис. 3 наведені приклади
діагностичних кодів несправності та зведених відомостей про них.
МАЛЮНОК 24. Екран діагностичних кодів несправності

Діагностичний код
несправності (DTC)

Зведені відомості
про діагностичні
коди несправності
ПРИМІТКА. На рис. 3 вище код 2.01 є неактивним, а в рядку зведених відомостей про діагностичний код
несправності зазначено «No Ethernet Connection» («Відсутнє підключення до Ethernet»).
• Якщо натиснути на кнопку Info (Відомості), на екран буде виведений повний опис виділеного активного
коду несправності.
• Якщо натиснути на кнопку Clear (Очистити), неактивний діагностичний код несправності буде
видалений із журналу помилок.
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РОЗДІЛ

СХЕМИ СИСТЕМИ

РОЗДІЛ12

12

Під час встановлення системи RS1 або для пошуку й усунення несправностей можна використовувати схеми,
які наведені в цьому розділі. На деяких схемах можуть відображатися додаткові функції або компоненти, які
не потрібні під час роботи із системою RS1 та необов’язково відносяться до системи, установленої на
конкретній машині.
ПРИМІТКА. Щоб отримати інформацію про замовлення тих чи інших додаткових функцій або компонентів,
зв’яжіться з місцевим представником Raven.
Інші системні схеми доступні на веб-сайті Raven Industries:
https://portal.ravenprecision.com/
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МАЛЮНОК 1. Система RS1 із комп’ютером Viper 4 і розподільником живлення

ɄȺȻȿɅȱ9560'8ɉɈɄɈɅȱɇɇə

ɄȺȻȿɅɖ560'8

ɄȺȻȿɅɖɁȺɁȿɆɅȿɇɇəɉɈɄɈɅȱɇɇə

ɄȺȻȿɅɖ567((

ȺȻɈ

ɄȺȻȿɅɖɁȺɁȿɆɅȿɇɇə,%%&
ȾɈɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə

ȾɈɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə
ɄɈɇɌȺɄɌɇȿȾɈȾȺɌɄɈȼȿȾɀȿɊȿɅɈ
ɀɂȼɅȿɇɇəɉɈɄɈɅȱɇɇə
ȾȺɌȺ
ȿɄɈʋ ɊȿȾ ɄɊȿɋɅȿɇɇəʋ
ȼɂɉɍɋɄɍ

90

Посібник з експлуатації та калібрування навігаційної системи та системи кермового керування

СХЕМИ СИСТЕМИ
МАЛЮНОК 2. Система RS1 з кабелями та розподільником живлення другого покоління
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