Hvert år har vi en stor utfordring med skiløyper i bygda, disse går i
stor grad på dyrket mark, noen steder også på høstsådd…
For å begrense kjøring av skiløyper på dyrket mark til kun
nødvendig bredde, har vi i fler år satt ut brøytestikk:

Dette har vært tidkrevende, både å sette ut, og å samle inn
etter sesongen. Det er også utfordrende å komme utpå jorde
siden det ofte er bøtt…

…uten stikk eller annen måte å vite hvor løpa går, er det helt umulig å treffe samme spor siden
denne jevnes ut i snø og vind…

…samme utfordring har vi med område der det er pløyd eller halmstubb, vi jevner ut pløye,
eller sletter halmstubb med beitepusser, da er vi avhengige av å vite hvor (under snøen) vi har
gjort disse forberedelsene:

Vi ble tipset av noen gårdbrukere om å benytte GPS slik at vi slipper å sette ut alle stikkene - flere
benytter dette på traktorer og har god erfaring med det.
Etter noe søk på forskjellige typer, endte vi opp med å kjøpe en GPS fra Trimble:

Før det kommer snø senhøstes, kjører vi med GPS over hele
løypenettet og registrerer nøyaktig hvor vi har gjort forberedelser
med sletting av pløye og beitebussing av stubb..
Der det er høstsådd, lager vi GPS sporene på PC, vi kjører ikke på
høstsådd før det er frost og snø!

Vi kan flytte GPS mellom Ranger, Scooter og PB100 løypemaskin.
På scooter har vi montert skjermen på styre så det er lett å følge
med når vi kjører…

Video

I løypemaskinen er skjermen plassert på midt konsoll:

Vår erfaring er at det er krevende
å kjøre nøyaktig etter GPS,
samtidig passe på skjær og
sporsettere…
Vi har derfor satt i gang et prosjekt
med å styre maskinen rett fra GPS.
Det er det kommersielle løsninger
for til traktor, men ikke mye på
markedet for belte maskiner.
Std. moduler for dette koster mye
og de gis ingen garanti for at det
vil fungere på løypemaskiner..

Vi må derfor utvikle noe selv.
Det er utganger bak på GPS
skjerm, men disse er ikke analoge,
dette er en BUS tilkobling med en
protokoll som Trimble ikke vil
dele…
Eneste mulighet vi da ser (uten å
bryte IP rettigheter) er å lese av
diodene på skjermen.
Dette har vi testet med godt
resultat, vi leser av og får signal
når maskinen beveger seg ut fra
sporet på høyre eller venstre side.

Det som gjenstår, er å koble
styringsenheten mot
løypemaskinen.
For å forstå styringssystemet på
PB100 har vi fått veldig god hjelp
av Antra som har kommet med
alle opplysninger vi har behøvd
om styrings logikk og funksjon.
Vi kobler oss greit inn på
potmeteret som sitter rett under
rattet.

Etter å ha koblet oss på, gjorde vi en test med en
vanlig analogt potmeter og verifiserte at vi fint
kunne styre maskinen på denne måten…
Nå gjenstår det å bygge inn et egnet digitalt
potmeter og teste hele funksjonen…

Systemarkitektur
• Systemet består av:
• Mikrokontroller (for prosessering)
• Sensor kretskort/PCB (spesiallaget) –
for deteksjon av GPS LED status
• Interface kretskort/PCB (spesiallaget) for tilkobling mot maskinen

Wireless data
link for system
status readout
(service)

• Kostnadseffektiv løsning med kommersielt
lett tilgjengelig elektronikk
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• Engineering port software utvikling
• Trådløs link for system status logging
(primært ment for service)
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Vi har ikke som mål å kunne sende maskinen ut på
egenhånd… 
Målet er å kunne trykke in en fotpedal, da kobles
ratt funksjonen ut på maskinen og den styres av
GPS.

