
PHINS 3 

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

http://www.ixblue.com/


www.ixblue.com G/ST/TSH/014D – January 13rd, 2012 Page 2 of 20 

BLANK PAGE 

http://www.ixblue.com/


www.ixblue.com G/ST/TSH/014D – January 13rd, 2012 Page 3 of 20 

Mục lục 

1. Giới thiêu..................................................................................................................................................................................................................................... 5 
1.1. Công nghê..................................................................................................................................................................................................................... 5 
1.1.1. Bô đo quán tính (IMU).................................................................................................................................................................................... 5 
1.1.2. Hê thống điều hướng trong suốt............................................................................................................................................................. 6 
1.1.3. Bô lọc  Kalman .................................................................................................................................................................................................. 7 
1.2. Dãy sản phẩm .......................................................................................................................................................................................................... 7 
1.3. Cài đăt thiết bị........................................................................................................................................................................................................... 8 
1.4. Giao Diên phần mềm ........................................................................................................................................................................................... 9 
1.4.1. “WEB-based” Giao diên người sử dụng ............................................................................................................................................. 9 
1.4.2. Thư viên phần mềm và giao thức thông tin kết nối .............................................................................................................. 10 
1.5. Chứng nhân ............................................................................................................................................................................................................. 11 

2. Ứng dụng & thông số kỹ thuât ................................................................................................................................................................................ 12 
2.1. Cảm biến ................................................................................................................................................................................................................... 12 
2.1.1. La bàn và cảm biến chuyển đông....................................................................................................................................................... 12 
2.1.2. Điều hướng quán tính ............................................................................................................................................................................... 12 
2.1.3. Những điều kiện hạn chế xuất khẩu............................................................................................................................................... 12 
2.2. Kết cấu cơ khí......................................................................................................................................................................................................... 12 
2.3. Điều khiển................................................................................................................................................................................................................. 13 
2.4. Nguồn cung cấp .................................................................................................................................................................................................. 13 
2.5. Đô tin cây .................................................................................................................................................................................................................. 13 
2.6. Môi trường................................................................................................................................................................................................................ 13 

3. Phạm vi cung cấp............................................................................................................................................................................................................. 14 
3.1. Gói sản phẩm tiêu chuẩn.............................................................................................................................................................................. 14 
3.1.1. Biểu đồ gói sản phẩm .............................................................................................................................................................................. 14 
3.1.2. Danh mục gói sản phẩm......................................................................................................................................................................... 15 

3.2. Lựa chọn dịch vụ và phụ kiên ................................................................................................................................................................... 15 
3.2.1. Phụ kiên............................................................................................................................................................................................................... 15 
3.2.2. Dịch vụ PHINS  .............................................................................................................................................................................................. 15 
3.2.3. Phụ trợ.................................................................................................................................................................................................................. 16 

4. Giao Diên .............................................................................................................................................................................................................................. 17 
4.1. Giao diên mạch điên  ...................................................................................................................................................................................... 17 
4.1.1. Kết nối nguồn cung cấp  (p/n PT02 YS 0833 P023).............................................................................................................. 17 
4.1.2. Cáp truyền thông giữa  PHINS và PC thông qua đầu nối hồi tiếp ............................................................................ 17 
4.1.3. Định nghĩa chân kết nối internet (1 đến 4 căp dây xoắn)................................................................................................ 17 
4.1.4. Kết nối vào ra nối tiếp và xung (p/n PT02 YS 2041 P023)............................................................................................... 18 

http://www.ixblue.com/


www.ixblue.com G/ST/TSH/014D – January 13rd, 2012 Page 4 of 20 

4.2. Giao diên cơ học .................................................................................................................................................................................................. 19 
4.2.1. Bản Giao diên PHINS(măt dưới) ........................................................................................................................................................... 19 
4.2.2. Vị trí đo trung tâm ........................................................................................................................................................................................ 20 

http://www.ixblue.com/


www.ixblue.com G/ST/TSH/014D – January 13rd, 2012 Page 5 of 20 

1. Giới thiê·u

Định vị 3D với đô chính xác cao, chắc chắn. 
Bộ dẫn hướng hoàn chỉnh

Cáp quang Gyroscope (FOG), Công nghệ dây 
treo độc đáo. 
Hê thống hoàn toàn khép kín không rò rỉ nên 
không cần phải bảo trì. 

Ứng dụng nhiều giao diên với nhiều cảm biến. 
(GPS, USBL, LBL, DVL, EM Log, CTD, SVP SVP và 
cảm biến đô sâu: Đa năng
Chắc chắn, nhỏ gọn và đô tin cây cao
Thích hợp cho ứng dụng trên bề măt và dưới 
nước. 

Tích hợp internet nhanh và dễ dàng

Đánh dấu thời gian cho tất cả dữ liệu

Đô trể thấp cho vòng thời gian thực

1.1. Công nghê 
Hê thống dẫn hướng PHINS được chế tạo từ 3 thành phần: 

1.1.1. Bộ đo quán tính (IMU) 
IMU cung cấp gia tốc thô và vòng quay của thân khung. Đơn vị đo lường quán tính là thành 
phần cốt lõi của hệ thống gồm tổ hợp của 3 sợi cáp quang xoắn (FOGs) và 3 gia tốc kế được gắn 
trên ba trục giao nhau.
Sợi quang xoăn là một sợi giao thoa 2 vòng  được làm bằng nhiều sợi quang co nhiều lớp bao 
quanh khu vực A (xem hình sau). Ánh sáng đưa vào giao thoa kế được chia thành hai đợt sóng 
phản xa kết hợp hoàn hảo đông pha sau khi đi cùng một phương theo các hướng ngược nhau. 
Khi FOG quay, một hiệu ứng tương đối xay ra, gọi là hiệu ứng Sagnac, no tạo ra sự khác biệt về 
thời gian di chuyển giữa hai sóng có thể được đo bằng các phương tiện giao thoa. Sự khác biệt 
của thời gian di chuyển là tỷ lệ thuận với tốc độ xoay Ω và diện tích A bao quanh bởi cuộn dây 
(được tính bởi sô lần thông qua cuộn sơi quang xung quanh A). Độ nhạy FOG có thể tăng lên 
bằng cách tăng số vòng quay của cuộn sợi quang / hoặc đường kính cuộn dây.
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The heart of a FOG 

FOGs được sản xuất bởi iXBlue bao gồm phạm vi hoạt động trung bình và rất cao: từ 0,1 deg một 
giờ đến 0.0003 deg một giờ thiên văn (đối với các ứng dụng không gian).  

1.1.2. Hệ thống dẫn hướng quán tính con quay chính xác
Hệ thống định hướng quán tính con quay chính xác giải quyết các phép đo quán tính trong 
khung điều hướng và cập nhật vĩ đô, hướng đi, vận tốc và vị trí của PHINS

Để khởi tạo quá trình định hướng, cần phải biết về vĩ đô ban đầu, hướng đi, vận tốc và vị trí. Việc 
này được thực hiện trong quá trình sắp xếp các PHINS . Nhập vị trí ban đầu là bắt buộc để có 
được sự kết nối nhanh chóng và thành công. Vị trí ban đầu có thể được cung cấp theo cách thủ 
công bởi người sử dụng hoặc thông qua một cảm biến bên ngoài. Vĩ đô ban đầu và hướng đi 
được tính toán trong giai đoạn kết nối 5 phút. Giai đoạn kết nối này được lặp lại bất cứ khi nào 
PHINS được bật. Trong giai đoạn này, yêu cầukhông có đầu vào thông tin bên ngoài.

Độ chính xác của dữ liệu được tính bởi hệ thống quán tính tinh khiết và phụ thuộc vào độ chính 
xác của gia tốc và cảm biến hồng ngoại và về độ lệch ban đầu, vận tốc và vị trí lỗi thu được sau 
sự khi được sắp xếp. các dữ liệu đo tốc độ và máy đo tốc độ được tích hợp theo thời gian và  tính 
toán vận tốc, vị trí và vĩ đô tạo thành một vòng lặp, tất cả các lỗi này được truyền theo thời gian 
và có ảnh hưởng với nhau.

Hướng đi, cuộn quang, cường đô, vận tốc và sai số vĩ độ của hệ thống định hướng quán tính 
thuần khiết dao động theo thời gian với ba thời kỳ khác nhau: thời kỳ Schuler (84 mn), thời gian 
xoay vòng của trái  đất (24 giờ) và thời kỳ Foucault (24 giờ vĩ tuyến ).

Trong PHINS, biên độ dao động của hướng đi, dao đông và vĩ độ gần như bị giới hạn bởi sai số 
ban đầu trong hướng đi và lỗi ban đầu ở vị trí. Nếu sai dữ liêu ban đầu là 0,1 độ, sai số vĩ độ sẽ 
dao động với biên độ 0,1 độ và ngược lại, nếu lỗi ban đầu là 0.1 deg dữ liêu lỗi sẽ dao động với 
biên độ 0.1 deg.

Không giống như dao đông, vận tốc và sai số vĩ độ, sai số kinh độ không bị giới hạn: nó là tổng 
của ba thành phần dao động với các khoảng thời gian đưa ra ở trên cộng với sự trôi dạt tuyến 
tính tỷ lệ thuận với  các con quay hồi chuyển. Kể từ khi các con quay hoạt đông được sử dụng 
trong PHINS là rất nhỏ, sự trôi về kinh độ trở nên chỉ có ý nghĩa sau một thời gian rất dài: trong 
một khoảng thời gian ngắn, nó bị che khuất bởi dao động do lỗi ban đầu
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1.1.3. Bộ lọc Kalman  

Bộ lọc Kalman tích hợp các phép đo từ hệ thống quán tính với các phép đo từ các cảm biến bên 
ngoài (hỗ trợ bên ngoài) để cung cấp sửa chữa các lỗi hệ thống quán tính.

Bộ lọc Kalman sử dụng dữ liệu được cung cấp bởi các cảm biến bên ngoài để cải thiện tính 
chính xác của hệ thống quán tính chính xác. Quá trình tính toán của bộ lọc Kalman dựa trên mô 
hình các lỗi cảm biến bên ngoài và . Các loại lỗi của cảm biến bên ngoài là cụ thể cho từng loại 
cảm biến.

IMU (Đơn vị chuyển đông quán tính) được làm bằng 3 con quay hồi chuyển FOG và 3 gia tốc kế 
được lắp đặt trong một vỏ máy nhỏ gọn cùng với thiết bị điện tử. Một bộ kết nối hoàn chỉnh có 
sẵn trên mặt trước để kết nối với nguồn điện, phần mềm điều khiển, cảm biến bên ngoài và đầu 
ra của người dùng
Hệ thống hình thành có thể được vận hành cho hầu như tất cả các loại ứng dụng

PHINS là một hệ thống dẫn hướng quán tính hiệu suất cao được chứng minh trên thực địa, dựa 
trên các con quay hồi chuyển sợi quang. Nó được thiết kế với sự nhấn mạnh đặc biệt về kiểm tra 
chất lượng cả dữ liệu đến từ các cảm biến bên ngoài và dữ liệu do chính INS cung cấp bởi chính 
nó. Điều này không chỉ cải thiện hiệu suất của hệ thống mà còn cung cấp cho người dùng khả 
năng giám sát trong thời gian thực chất lượng của quá trình dẫn hướng.

Đây là một tính năng chính cho một số ứng dụng nhất định hoặc cho xử lý dữ liêu đã được lưu 
trữ. Được thiết kế đầu tiên cho các ứng dụng hàng hải và dưới nước, nó có thể được kết nối 
không chỉ với GPS và cảm biến độ sâu mà còn cho bất kỳ loại cảm biến âm thanh nào được sử 
dụng trong thực địa.

1.2. Dãi sản phẩm
PHINS là một hệ thống dẫn đường quán tính cung cấp hướng đi đúng, dao đông, tốc độ và vị trí. PHINS 
bao gồm một bô xử lý trung tâm quán tính cao cấp dựa trên căp sợi quang xoắn cùng với bộ xử lý tín 
hiệu số chạy bộ lọc Kalman được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng hàng hải. Bộ lọc Kalman của 
PHINS định hướng GPS cho mục đích canh lề bề mặt. Trong hạng mục hoạt động, PHINS có cấu trúc 
nhỏ nhất trên thế giới

Hơn 400 PHINS đang được sử dụng trên toàn thế giới, đặc biệt là hải quân Pháp, Hà Lan, Bỉ, Mỹ và 
Singapore. PHINS cũng là một nền tảng tham chiếu cho dẫn hướng AUV nhờ thiết kế hiệu suất và sự 
linh hoạt

Trên tàu, giao diện của PHINS  là cầu dẫn hướng nhưng nó cũng có máy ảnh , vệ tinh theo dõi, hệ 
thống chiến đấu, và tất cả các cảm biến cho tất cả các mục đích khác nhau có độ nét cao.
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PHINS surface Inertial Navigation System (INS) 
Smallest INS in the world in its class of performance (single compact unit) 

1.3. Cài đặt thiết bị 
Phần dưới đây là tổng quan ngắn gọn về hoạt động PHINS. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng 
PHINS để biết thêm chi tiết.

Hệ thống PHINS phải được cài đặt theo Qui trình cài đặt, PHINS phải được cấu hình theo qui trình cài 
đăt phù hợp với yêu cầu công viêc.

Hê thống dẫn hướng PHINS được tạo thành từ bốn bước được mô tả dưới đây.: 
 PHINS khởi động
 PHINS tự hiệu chỉnh (cố định 5 phút)
 PHINS tự lựa chọn tinh chỉnh (khoảng 20 phút tùy theo tình huống chuyển hướng)
 Dẫn hướng 

PHINS Alignment and navigation sequence 
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Note:  Trình tự dẫn hướng được lặp lại bất cứ khi nào PHINS được bật lên hoặc bất cứ khi nào có một khởi động mềm 
trở lại được thực hiện.  Vì không có công tắc ON / OFF, nó cũng sẽ được lặp lại trong trường hợp bị ngắt điện.

Khi kết thúc quá trình sắp xếp, PHINS đã sẵn sàng để dẫn hướng với hiệu suất tối ưu. Trong quá trình dẫn 
hướng, PHINS sử dụng các cảm biến quán tính của riêng mình cùng với các cảm biến bên ngoài mà hê 
thống đã sẵn có, để cung cấp ước tính tối ưu về vị trí, tốc độ, dao đông và hướng đi.
Các cảm biến sau đây có thể được sử dụng với PHINS (hoặc riêng biệt hoặc đồng thời): 

 GPS (2 đơn vị GPS khác nhau có thể được sử dụng đồng thời)
 DVL
 EM  Log
 CTD / SVP sensor
 USBL
 LBL
 Depth sensor 

Khi không có bộ cảm biến bên ngoài, PHINS sẽ tự động chuyển sang "chế độ quán tính chính xác" và 
luôn cung cấp các ước tính về vị trí, tốc độ, dao đông và hướng đi.

1.4. Giao diên phần mềm 

1.4.1. “WEB-based” giao diên người sử dụng đồ họa 
Bề măt PhinS  với giao diện người dùng đồ hoạ WEB dựa trên iXBlue mới được cài đặt  đến toàn 
bộ các sản phẩm, cung cấp một cái nhìn chung cho toàn bộ phạm vi iXBlue. Tương thích trực 
tiếp internet, tính năng mới này cải thiện đáng kể sự dễ dàng cài đặt và vận hành của thiết bị 
nhờ màn hình dễ nhìn và các đặc tính mạng. PHINS có thể dễ dàng giao tiếp với bất kỳ chuẩn 
mạng TCP / IP hoặc mạng không dây nào, và chạy ứng dụng GUI dựa trên WEB đã cài tương 
thích  với bất kỳ thiết bị đầu cuối nào có trình duyệt WEB đã cài đặt (như máy tính PC, MAC, máy 
tính cá nhân bỏ túi ...): chuyên dụng như Máy tính thì phần mềm không cần thiết dài phức tạp  
khi sử dụng PHINS.

Sử dụng màn hình giao tiếp đồ hoạ PHINS WEB cho phép:
 Xác định các thông số cài đặt, tức là các tham số không thay đổi từ nhiệm vụ này sang 

nhiệm vụ khác, định hướng và đô· lệch trục của PHINS đối với phương tiện (tùy chọn 
thông số CƠ HỌC), tay đòn  cho các điểm kiểm soát bên ngoài, INPUTS (ngỏ vào) (bộ cảm 
biến bên ngoài, UTC) , OUTPUTS(ngỏ ra) và địa chỉ IP, chế độ DHCP và PPP,  mạng (tùy 
chọn MẠNG) 

 Xác định các tham số cài đăt, nghĩa là các tham số có thể khác nhau từ nhiệm vụ 
này sang nhiệm vụ khác hoặc thậm chí trong cùng một nhiệm vụ như
 Kích hoạt các cảm biến sử dụng bởi bộ lọc Kalman
 kích hoạt chế độ ZUPT
 sử dụng cấu hình cảnh báo
 cân chỉnh DVL
 Cấu hình và giám sát các cảm biến bên ngoài 
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 Giám sát các hoạt động của PHINS như :
 Hiển thị thời gian thực dữ liệu phân phối hay đã sử dụng bởi PHINS
 Thông báo về tình trạng hoạt động của PHINS
 Ghi lại dữ liệu
 Thực hiện các quy trình điều chỉnh PHINS

 Thực hiện các công việc bảo trì bao gồm: 
 Khởi động lại hệ thống
 Cập nhật Firmware 
 Thiết lập lại thông số
 Hỗ trợ liên lạc
 Kích hoạt giấy phép bản quyền 

Note: 
Để vận hành PHINS việc sử dụng giao diện người dùng trên WEB thì không cần thiết. Nó là một 
công cụ để cấu hình PHINS, sửa đổi cấu hình trong quá trình vận hành, và hiển thị hoặc ghi dữ 
liệu ngỏ ra từ PHINS.

PHINS WEB based interface screen example 

1.4.2. Giao thức truyền thông và thư viện phần mềm 
Mọi thông tin liên lạc đến từ PHINS đều đạt được bằng cách sử dụng tiêu chuẩn công nghiêp 
NMEA0183, ASCII hoặc dữ liệu nhị phân qua cổng internet hoặc cổng vào/ a nối tiếp, nội dung 
thông điêp được mô tả đầy đủ trong hướng dẫn sử dụng được cung cấp cùng với thiết bị

Điều này cho phép PHINS giao tiếp thông suốt với iXBlue hoặc phần cứng / phần mềm của bên 
thứ ba hiện có hoặc dễ dàng giao tiếp với thiết bị ngoại vi hoặc hệ thống khác.
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1.5. Chứng nhận
PHINS tuân thủ các tiêu chuẩn A.424 (XI), A. 694 (17) đối với các tổ chức quốc tế, với SOLAS 74 như các 
quy định sửa đổi V / 19.2.5.1 và ISO 8728, IEC 60945, IEC 61162. PHINS đã được cấp chứng chỉ Số 
19110 / A1 của cơ quan chứng nhận số 0062

PHINS tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế MSC.97 (73) 13.2.6, A.821 (19), A.694 (17) đối với tàu điên ngầm 
cho Tàu cao tốc, với SOLAS 74 như các quy định sửa đổi X / 3 và ISO 16328 , IEC 60945, IEC 61162.
PHINS đã được chứng nhận số 19183 / A1 từ cơ quan chứng nhận số 0062. 

Một bản sao của tất cả các tài liệu có liên quan được cung cấp theo yêu cầu cho iXBlue

Dấu CE được sử dụng để đánh dấu sự phù hợp với Chỉ thị Liên minh Châu Âu 89/336 / EEC như được 
sửa đổi về Tương thích điện từ và tiêu chuẩn hài hoà IEC 60945 và các bên có liên quan.

Đối với bất kỳ yêu cầu chứng nhận nào khác, hãy liên hệ với chúng tôi
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2. 2. Hiệu suất và đặc tính kỹ thuật

2.1. Các cảm biến

2.1.1. La bàn và cảm biến chuyển đông
Mode Quán tính chính xác Hỗ trợ GPS  USBL/LBL/DVL 

Hướng đi x  vĩ đô  (1)(2) 0.05 deg 0.01 deg 0.02 deg 
Roll/Pitch (2) đô chính xác đông 0.01 deg 0.01 deg 0.01 deg 

Range 
Heading: 0 to 360° 
Roll: -180° to +180° 
Pitch: -90° to +90° 

Heave, Surge, Sway 
5 cm hoăc 5%, bên 

nào cao hơn
5 cm hoăc 5%, bên 

nào cao hơn 
5 cm hoăc 5%, bên 

nào cao hơn
(1) Secant latitude = 1 / cosine latitude
(2) RMS values. 68% of the data is within this value of confidence

2.1.2. Inertial Navigation 
Mode Quán tính chính xác Với GPS Với USBL/LBL/DVL 

Vị trí  (3) 
0.8 m sau 1 mn
3.2 m sau 2 mn 
0.6nm trong 1h

Hê thống hổ trợ 
tốt hơn 3 lần (4) 

Hê thống hổ trợ tốt 
hơn 3 lần 0.1% (4)
Của khoảng dịch 

chuyển với loại DVL

Tốc độ (5) N/A 0.1 m/s N/A 
(3) CEP: Circular Error Probability. 50% of the data is within this value of confidence
(4) Absolute position accuracy is dependent on aiding position sensor accuracy (i.e : GPS, DVL, USBL, LBL): PHINS will typically reduce 

the level of noise of the external aiding device  by a factor 3 and reject position spikes to provide  a smooth and high data rate 
navigation.

(5) RMS value. 68% of the data is within this value of confidence

2.1.3. Những hạn chế xuất khẩu
PHINS là một sản phẩm sử dụng kép và phải tuân thủ những hạn chế sau:

Đô phân giải tốc đô quay(6) 3.6°/h 
Độ phân giải tăng tốc (6) 1 mg 

Đô phân giải quay,cao, hướng đi 0.001° 
Tốc độ bão hòa 150 km/h 

Độ cao bão hòa 4000 m 
(6) Full resolution raw IMU data is available offline, by logging and decoding the encrypted post processing telegram. Restrictions 

may apply regarding the availability of raw IMU data and this data may be  set to 0 in the output telegrams for systems exported 
to certain countries such as India or China. Please consult us for more details.

2.2. Thông số cơ khí 
Kích thước (l x w x h) 180 mm x 180 mm x 162 mm 

Trọng lượng 4.5 kg 
Cấu trúc vỏ hợp kim nhôm 
Lỗ lắp đặt (7) 4 lỗ x Φ 6.5  

(7) Two alignment pin holes are provided under the base plate for accurate assembly/removal of PHINS
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2.3. Điều khiển 

Tốc đô truyền 600 bauds to 115.2 kbaud 
Tần số ra(8) 0.1 Hz to 200 Hz 
Tần số vào Up to 100 Hz 

Độ chính xác thời gian mẫu (8) <100µs 

Độ trễ(8) 
< 200 µs on all serial ports 

< 400 µs  on Ethernet high priority port 
< 800 µs on all other Ethernet ports 

Fixed Latency(9) 
2.35 ms on all serial ports 

2.95 ms on Ethernet high priority port (10) 
< 5 ms on all other Ethernet ports 

Đầu nối Amphenol 451 series (military grade) 
Serial RS232 or RS422 5 input and 5 output ports. 1 Configuration & repeater port 

Ethernet(11) UDP / TCP client / TCP server 
Pulse port 4 inputs/2 outputs, 5 V (TTL level) 

Input/ output formats industry standards: NMEA 0183, ASCII, BINARY 
(8) 200Hz update rate for attitude data (Heading, roll, pitch, surge, sway). 

Update rate for position is performed at 100 Hz.
(9) All specifications valid for firmware version starting from FmWCINT v3.93 
(10) Highest priority port is defined by the highest output data rate and first in alphabetical order
(11) All inputs and outputs are available on the Ethernet link. Output can be duplicated both on serial and Ethernet port. 

PHINS supports the input of: GPS, Speed Log for ease of operation and full heading accuracy at high speed

2.4. Nguồn điện cung cấp 
Nguồn điện/Tiêu thụ 24 VDC (20 to 32 V) / 15 W 

2.5. Độ tin cậy
MTBF (computed/observed): 40,000 h / 80,000 h 

Thời gian bảo hành: 1 year 
Thời gian bảo trì: Không 

2.6. Môi trường làm việc
Nhiệt độ làm việc/bảo quản -20 to +55°C / -40 to +80°C

Độ rung lắc(12) Sinus 0.5g max (4 to 50 Hz) 
Góc nghiêng 0 to 750 deg/s 

dãi gia tốc +/- 15 g 

Tiêu chuẩn chống nước IP66 
(12) IMO specification and criteria 
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3. Phạm vi cung cấp

3.1. Gói sản phẩm tiêu chuẩn
Qty. Designation Ordering code 

1 Pack PHINS 3 Surface
(1)

 KAA00056 

(1) Includes a Quick start paper copy + CD with electronic copy of user manuals.

3.1.1. Hình vẽ mô tả gói sản phẩm

PHINS  “ power supply “ socket (3 pins) 
SAS00000 
3 pins digital connector pack 
SCA00005 
24 VDC Power Supply cable 
FCO0000x  
mains power supply cable (version depends on end 
user destination) 
SEL00001 
24 VDC Power Supply block 

PHINS  “ digital “ port (41 pins) 
SCA00029 
Digital I/O RS232 test cable (0.6m) 
CAS00006  
Thermo-retractable sheath (Ø 20) 
CCS00056  
41 pins connector (Ø 20) back shell 
CCS00031  
41 pins connector (Ø 20) 

PHINS  “installation & repeater” ports (10 pins) 
SCA00006 
PC to PHINS RS232 test cable (0.6m)  
SAS00001 
10 pins digital connector pack 

PHINS  “Ethernet” port 
SCA00012 
Ethernet straight cable 
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3.1.2. Danh mục đóng gói 
Qty. Designation Ordering code 

1 PHINS 3 PAA00011 

1 Power supply block 24 VDC, wired, surface, Ni SEL00001 

1 Power supply cable (24VDC) SCA00005 

1 PC to PHINS RS232 test cable (0.6m) SCA00007 

1 41 pins connector (Ø 20) CCS00031 

1 41 pins connector (Ø 20) back shell CCS00056 

1 Thermo-retractable sheath (Ø 20) CAS00006 

1 Ethernet straight cable SCA00012 

1 
Power supply cable (local standard AC) 
(model depends on end destination, 1 cable supplied) 

FCO00002 (Australia) or 
FCO00003 (EEC) or 
FCO00004 (Denmark) or 
FCO00005 (UK) or 
FCO00006 (USA – Canada) 

1 Quick Start Guide PHINS3 (paper copy)  DIM00004 

1 CD-ROM with software and user manual ISN00012 

1 Acceptance test report N/A 

1 Calibration certificate N/A 

1 Warranty certificate N/A 

1 Ethernet and factory setting certificate N/A 

1 IMO declaration of conformity N/A 

3.2. Dịch vụ và phụ tùng tự chọn 

3.2.1. Phụ tùng 

3.2.2. Dịch vụ PHINS 
Designation Ordering code 

Offshore field engineer day rate TBD 

Onshore support engineer day rate TBD 

One day stand-by $ 

PHINS calibration $ 

One day training $ 

PHINS, 1 year warranty extension $ 

Designation Ordering code 

Rugged flight case DCV00005 

3pin digital  connector pack SAS00000 

Digital I/O RS232 test cable (0.6m) SCA00029 

10pin Installation + Repeater connector pack SAS00001 
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3.2.3. Phụ trợ
iXBlue cung cấp một loạt các dịch vụ có độ tin cậy cao và an toàn đã được cấp phép để cài đặt 
PHINS. Các loại bộ lặp, bộ đệm và nguồn điên cung cấp liên tục có các tính năng khác nhau và 
cũng có sẵn theo yêu cầu (ví dụ: cho các chi tiết kỹ thuật quân sự

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với đại diện của chúng tôi: Công ty MPC tại Tp. Hồ 
Chí Minh
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4. Giao diên

4.1. Giao diện nguồn điện cung cấp 
The receptacle connector references on the PHINS are as follows: 

AMPHENOL SOCAPEX 

Power supply : PT02 YS 0833 P023 
Repeater : PT02 YS 1210 P023 
Ethernet : RJF22N02100BTX 
Serial & pulses I/O : PT02 YS 2041 P023 

PHINS rear panel with connectors 

4.1.1. Cổng nối nguồn (p/n PT02 YS 0833 P023) 
Pin # signal 

A 24 VDC (20 to 32 V) 

B Electrical Ground (0 V) (*) 

C Mechanical Ground (*) 

4.1.2. Cáp tín hiệu giữa PHINS and PC thông qua đầu nối bộ lặp

Pin # Repeater connector Pin # PC SUBD9 connector 

A Repeater GND (*) 5 PC Ground 

B Repeater RS232 TX 2 PC Rx 

F Repeater RS232 RX 3 PC Tx 

J Mechanical Ground (*) 

4.1.3. Mô tả chân kết nối Ethernet (1 to 4 cặp dây dẫn điện xoắn)

Shield of the twisted 
pairs connected on case 

 Tx+   Tx-  Rx+  NC  NC  Rx-  NC  NC 

A

BC
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4.1.4. Kết nối xung nối tiếp ngõ ra  (p/n PT02 YS 2041) 
P023) 

Pin # signal 

A Port A: GND_A (*) 

B Port A: RS422 TX(+)/RS232 TX(+) 

C Port A: RS422 TX(-) 

D Port B: GND_B (*) 

E Port B:  RS422 TX(+)/RS232 TX(+) 

F Port B: RS422 TX(-) 

G Port C: GND_C (*) 

H Port C: RS422 TX(+)/RS232 TX(+) 

J Port C: RS422 TX(-) 

K Repeater: GND_R (*) 

L Repeater: RS232 TX(+) 

M Reserved 

N Port D: GND_D (*) 

P Port D: RS422 TX(+)/RS232 TX(+) 

R Port D: RS422 TX(-) 

S Pulse D: IN TTL 

T Pulse B: GND_B (*) 

U Pulse B: OUT TTL 

V Pulse D: GND_D (*) 

W Pulse A: OUT TTL 

X Port A: RS422 RX(+) 

Y Port A: RS422 RX(-)/RS232 RX(+) 

Z Port B: RS422 RX(+) 

a Port B: RS422 RX(-)/RS232 RX(+) 

b Port C: RS422 RX(+) 

c Port C: RS422 RX(-)/RS232 RX(+) 

d Reserved 

e Repeater: RS232 RX(+) 

f Port D: RS422 RX(+) 

g Port D: RS422 RX(-)/RS232 RX(+) 

h Pulse B: IN TTL 

i Pulse A: GND_A (*) 

j Pulse A: IN TTL 

k Port E: GND_E (*) 

m Port E: RS422 TX(+)/RS232 TX(+) 

n Port E: RS422 TX(-) 

p Pulse C: GND_C (*) 

q Pulse C: IN TTL 

r Port E: RS422 RX(+) 

s Port E: RS422 RX(-)/RS232 RX(+) 

t MECHANICAL GROUND (*) 

(*)  Serial GND and Pulse GND are common for a given port (i.e: GND_A for port A, GND_R for Repeater port). 
Serial GND pins are isolated from each other (i.e: GND_A is isolated from GND_B) and from power supplies GND and Mechanical 
ground (housing). 
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4.2. Giao diện cơ khí

4.2.1. Bề mặt PHINS (mặt đáy)  
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4.2.2. Vị trí Tâm điểm đo 

Top side 

Left side 

Right 
side 

Front side 

P 

Left side 

Front side 

P 

S 

H 

Right 
 side 

160 mm 

162 mm 
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