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Om MULTI-Control

1

1

Om MULTI-Control
MULTI-Control anvendes til at overføre arbejdsforskrifter samtidigt til flere enkelte komponenter på
en landbrugsmaskine.

Forudsætninger

For at kunne benytte MULTI-Control kræves:
▪ En ISOBUS-egnet maskine, der mindst opfylder følgende forudsætninger:
– Den har mere end en doseringsenhed.
– Den anvendes til at udbringe flere forskellige produkter samtidigt.
F.eks.: Såmaskine med doseringsenhed til gødning og såsæd.
– Den har flere arbejdsbredder, der kan opdeles i sektioner.
F.eks.: Såmaskine med gødningsskinne og såskinne.
▪ Licensen MULTI-Control.
▪ Licensen ISOBUS-TC. MULTI-Control udvider applikationen ISOBUS-TC. Læs derfor også
vejledningen ISOBUS-TC.
▪ Maksimalt 200 sektioner for SECTION-Control.
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Grundbegreber

2.1

Doseringsenheder
En doseringsenhed er den komponent på maskinen, der styrer udbringningsmængden.
Eksempler:
▪ Marksprøjte - reguleringsventilen.
▪ Såmaskine - doseringsmotor eller et mekanisk eller hydraulisk doseringsdrev.
▪ Gødningsspreder - doseringsskyder, doseringssnekker, transportbånd eller andre
doseringsmekanismer, der styrer, hvor meget gødning der falder på strøskiverne.
Hver doseringsenhed styrer den udbringsmængde, der udbringes via en eller flere sektioner. Disse
sektioners GPS-position er afgørende for fra hvilket område på applikationskortet den nominelle
værdi overføres.

2.2

Applikationskort
Applikationskort er kort, der indeholder oplysninger om, hvor meget af et produkt (gødning, såsæd,
plantebeskyttelse) der skal udbringes i hvert område af marken.
MULTI-Control skelner mellem følgende typer applikationskort:
▪ Applikationskort i Shape-format
– Shape-applikationskort overføres til terminalen via USB-stik. De gemmes i markdata i
ISOBUS-TC.
▪ Applikationskort i ISO-XML-format
– XML-applikationskort administreres i markkartoteket og tilføjes der til opgaverne.
Hvert applikationskort indeholder:
▪ Markens opdeling i områder med en nominel værdi.
▪ Nominelle værdier.
▪ Den enhed, som de nominelle værdier måles i. Eksempler: l/ha, stk./ha, kg/ha. Enheden
meddeler systemet, om applikationskortet er oprettet tilflydende eller faste produkter. Enheden
afgør også, om en ISOBUS-jobcomputer kan arbejde med et applikationskort. Et applikationskort
kan indeholde et eller flere produkter,, der kan bestå af forskellige midler.
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Mulige funktioner af MULTI-Control

3

3
3.1

MULTI-Rate

Mulige funktioner af MULTI-Control
MULTI-Rate
Maskinen har flere doseringsenheder, dog der er kun et produkt i tanken. Der udbringes altså altid
kun et produkt via alle doseringsenheder.

F.eks. gødningsspreder: På venstre og højre side udbringes den samme gødning. Mængden afhænger af
applikationskortet.

I så fald skal flere doseringsenheder benytte samme applikationskort:
▪ Vejledning for Shape [➙ 10]
▪ Vejledning for ISO-XML [➙ 13]

3.2

MULTI-Product
Maskinen anvendes til at udbringe forskellige produkter samtidigt. For hvert produkt skal der altså
overføres en positionsrelateret nominel værdi til doseringsenheden.
Eksempler:
▪ Såmaskine - gødning og såsæd samtidigt.
▪ Marksprøjte - to sprøjtemidler samtidigt.
▪ Gødningsspreder - To gødningstyper samtidigt. Produkterne blandes under udbringningen.

Eksempel såmaskine: Gødning og såsæd ved hjælp af forskellige applikationskort.

Mulige metoder, alt efter applikationskortets type::
▪ Metode 1: Der anvendes flere applikationskort samtidigt. Hvert applikationskort indeholder
mængdeindstillinger for en bestemt doseringsenhed.
– Vejledning for Shape [➙ 10]
– Vejledning for ISO-XML [➙ 13]
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▪ Metode 2: Et applikationskort indeholder forskellige indstillinger for flere doseringsenheder
samtidigt.
– Ikke muligt i Shape
– Vejledning for ISO-XML [➙ 13]
Valg af metoden afhænger først og fremmest af, med hvilken pc-software applikationskortene er
oprettet. Terminalen har en løsning til begge metoder.

3.3

MULTI-Device
Maskinen råder over flere arbejdsredskaber og flere jobcomputere. Hver af disse jobcomputere styrer
her mindst en doseringsenhed.

Eksempel gyllespreder og såmaskine: Bearbejdning ved hjælp af forskellige applikationskort.

Mulige metoder, alt efter udbringning:
▪ Metode 1: Der anvendes flere applikationskort samtidigt. Hvert applikationskort indeholder
mængdeindstillinger for et bestemt arbejdsredskab og dets doseringsenheder.
– Vejledning for Shape [➙ 10]
– Vejledning for ISO-XML [➙ 13]
▪ Metode 2: Der anvendes et applikationskort for et arbejdsredskab. Det andet arbejdsredskab har
allerede fået tildelt en fast nominel værdi i jobcomputerapplikationen eller modtager denne faste
nominelle værdi fra applikationen ISOBUS-TC.
– Vejledning for Shape [➙ 10]
– Vejledning for ISO-XML [➙ 13]
Ved denne maskintype skal det bemærkes, at den korrekte rækkefølge er indstillet i
redskabsanordningen i applikation ISOBUS-TC. I vejledningen til ISOBUS-TC kan du læse, hvordan
redskabsanordningen ændres.

Eksempel på en redskabsanordning i ISOBUS-TC med gyllespreder og enkeltkornsåmaskine
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MULTI-boom

Køretøj

Kobling mellem gyllespreder og
enkeltkornsåmaskine

Kobling mellem køretøj og gyllespreder

Enkeltkornsåmaskine

Gyllespreder

3.4

MULTI-boom
Maskinen styrer flere doseringsenheder og har her flere bomme. Her kan der også udbringes flere
produkter.

Eksempel: Såmaskine med forskellige bomme

I så fald skal flere doseringsenheder benytte samme applikationskort:
▪ Vejledning for Shape [➙ 10]
▪ Vejledning for ISO-XML [➙ 13]

3.5

MULTI SECTION-Control
Maskinen understøtter MULTI-Device eller MULTI-Boom og tillader den automatiske sektionskobling
ved alle arbejdspunkter. Til hvert arbejdspunkt gemmes der her en egen overkørsel.
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Eksempel: Såmaskine med automatisk sektionskobling

I så fald benytter en doseringsenhed et applikationskort:
▪ Vejledning for Shape [➙ 10]
▪ Vejledning for ISO-XML [➙ 13]
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Arbejdet med Shape-applikationskort

Konfiguration af udbringsmængdens regulering
For at en maskine kan regulere udbringsmængden ved hjælp af GPS-positionen og et
applikationskort, skal doseringsenheden på maskinen forbindes med det applikationskort, der er
oprettet til formålet.
Alt efter maskintype er der forskellige fremgangsmåder ved reguleringen.

Hvis der mangler et applikationskort
For en eller flere doseringsenheder mangler der et applikationskort.
Uafhængig af, hvordan en maskine er opbygget, er det altid muligt at arbejde uden applikationskort.
▪ Til hver doseringsenhed i maskinen kan du indstille en konstant nominel værdi i ISOBUS-TC.
[➙ 15] Denne nominelle værdi kan nu manuelt øge eller reducere under arbejdet.
▪ Du kan tildele en fast nominel værdi i jobcomputerapplikationen. I så fald må du ikke tildele en
nominel værdi i ISOBUS-TC.
▪ Du kan overføre en fast nominel værdi fra markkartoteket.

4.1

Arbejdet med Shape-applikationskort
Hvis du arbejder med Shape-applikationskort, kan betjeningen opdeles i følgende faser::
1.

Konfigurering af ISOBUS-TC og overførsel af data

2.

Oprettelse af marken

3.

Import af applikationskort

4.

Oprettelse af opgave

5.

Start af opgave

6.

Tildeling af nominelle værdier

I skridt 6 er der to muligheder:
▪ Hvis du kun udbringer et produkt, kan du tilordne applikationskortet til kun en doseringsenhed.
Hvis du ikke tilordner en doseringsenhed, anvendes applikationskortets nominelle værdi af alle
doseringsenheder.
▪ Hvis du udbringer flere produkter, skal applikationskortet tilordnes den pågældende
doseringsenhed. Bemærk at du kun kan tilordne doseringsenheder, der understøtter den
pågældende enhed (f.eks. l/ha, stk./ha, kg/ha).

4.1.1
Fremgangsmåde

Konfigurering af ISOBUS-TC og overførsel af data
1. Kopier et shp-applikationskort i mappen SHP på USB-stikket.
2. Sæt USB-stikket ind i terminalen.
3.

- Åbn applikationen ISOBUS-TC.

4. Klik på "Indstillinger".
5. Kontroller at parameter ”Arbejdsfunktion” er indstillet til ”Udvidet”.
6. Hvis funktionssymbolet
vises, så klik på det. Hvis ikke, spring dette skridt over.
⇨ Mappen "Taskdata" oprettes på SD-kortet.
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4.1.2
Fremgangsmåde

4

- Vent tilbage til applikationens startmaske.

Oprettelse af marken
1. Klik på "Marker".
⇨ Der fremkommer en liste med allerede oprettede marker.
2.

- Opret en ny mark.
⇨ Formularen til dataindtastningen fremkommer.

3. Indtast betegnelsen (markens navn).
4.

- Forlad skærmen.
⇨ Du spørges, om du vil gemme ændringen.

5. Bekræft.
⇨ Listen med de oprettede marker vises. Den nye mark vises nederst.

4.1.3
Fremgangsmåde

Import af applikationskort
1. Klik på den mark, hvor du vil hente applikationskortet.
⇨ Markegenskaber fremkommer. Du ser de data, der er indtastet i forvejen og nogle
funktionssymboler i siden.
2.

- Åbn importvisningen.

3. Klik på "Datatype".
⇨ Listen med de mulige datatyper fremkommer.
4. Vælg ”Applikationskort”.
5. Klik på "Valg af fil".
6. Udvælg filen.et applikationskort.
7. Ved første gangs import af et applikationskort klikkes først på ”Valg af kolonne” for at vælge
kolonnen med den nominelle værdi, så på ”Valg af enheden” for at vælge enheden. Ved
fremtidige importer vælges disse værdier automatisk.
8. Hvis du vil udbringe flere produkter på en mark, kan du hente flere applikationskort.
9.

4.1.4
Fremgangsmåde

Oprettelse af opgave
1. Klik på "Opgaver".
2.

3030248965a-02-DA
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- Opret en ny opgave.

V3.20200121

11

Konfiguration af udbringsmængdens regulering

4

Arbejdet med Shape-applikationskort

⇨ Masken "Opgavedata" fremkommer:

3. Klik på "Mark".
4. Vælg den mark, du vil bearbejde. Der vises kun marker, du har oprettet i stamdataene.
5.

- Forlad terminalen.

6. Ignorer kategorierne "Redskaber” og "Nominelle værdier" i dette skridt. Ved opgavestart
registrerer terminalen automatisk, hvilke redskaber der er tilsluttet. Så kan du også indtaste de
nominelle værdier.
7.

- Forlad terminalen.
⇨ Følgende meddelelse vises: ”Gem ændringer?”

8. Bekræft.
⇨ Du har oprettet en opgave og valgt den mark, der skal bearbejdes.

4.1.5

Start af opgave

Fremgangsmåde
1.

- Start en opgave.
⇨ Symbolet for opgaven ændrer sin farve.
⇨ Du har startet opgaven.
⇨ I kategorien "Redskaber" vises nu de tilsluttede ISOBUS-jobcomputere og ME-Tractor-ECU.

4.1.6

Tildeling af nominelle værdier

Fremgangsmåde

Tildeling af nominelle værdier
1. Klik på "Nominelle værdier".
⇨ Der fremkommer en liste med nominelle værdier og applikationskort.
⇨ På listen ser du nu betegnelserne for de applikationskort, der er registreret i markdataene.
⇨ Nominelle værdier, der endnu ikke har fået tilordnet en doseringsenhed, er markeret med
følgende symbol:
2. Du har nu to muligheder:
3. Mulighed a: Når maskinen kun udbringer et produkt, så afsluttes denne maske med
. I så
fald tilordnes applikationskortet ikke til en doseringsenhed. Alle doseringsenheder benytter så
automatisk det samme applikationskort. Dermed er konfigureringen afsluttet.
4. Mulighed b: Hvis maskinen udbringer forskellige produkter og opgaven derfor indeholder flere
applikationskort, skal du tilordne dem til doseringsenhederne. Udfør nedenstående skridt.
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5. Klik først på øverste linje.
⇨ Der fremkommer et formular indtastning af nominel værdi. Linjerne "Mængde", "Enhed" og
"Produkt" indeholder værdier fa applikationskortet.
6. Klik på "Redskabselement".
7. Vælg den doseringsenhed, der skal arbejde med applikationskortet.
8.

- Forlad terminalen.
⇨ Du har tilordnet et applikationskort til en doseringsenhed.

9. Gentag denne proces for alle applikationskort på listen.
10.

- Forlad terminalen.
⇨ Du har startet en opgave med et applikationskort.

⇨ Hvis du nu kører til marken og aktiverer maskinen, overføres den nominelle værdi passende til
GPS-positionen til ISOBUS-jobcomputeren.

4.2

Arbejdet med ISO-XML-applikationskort
Hvis du planlægger opgaver i et markkartotek og overfører dem til terminalen som taskdata.xml, skal
du kun kontrollere, at hvert applikationskort er tilordnet den korrekte doseringsenhed.
Her findes følgende muligheder:
▪ Hvis du kun udbringer et produkt, skal du ikke tilordne applikationskortet til en doseringsenhed. I
så fald bruges applikationskortet af alle doseringsenhed, der er kompatibel med dette produkt.

Gødningsspreder: På venstre og højre side udbringes den samme gødning. Mængden afhænger af
applikationskortet.

▪ Hvis du udbringer flere produkter, skal du tilordne hvert applikationskort eller hver nominel værdi
til den korrekte doseringsenhed.

Såmaskine: Flydende gødning og såsæd ved hjælp af forskellige applikationskort.
3030248965a-02-DA
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Arbejdet med ISO-XML-applikationskort

Fremgangsmåde

Dette er fremgangsmåden, hvis du har en maskine, der har mere end et produkt og mere end en
doseringsenhed:
 I markkartoteket har du oprettet en opgave, der mindst indeholder et applikationskort.
1. Sæt USB-stikket ind i terminalen.
⇨ Dataene overføres til Sd-kortet via USB-stik.
2. I ISOBUS-TC klikkes på "Opgaver".
⇨ Opgavelisten fremkommer.
3. Klik på opgaven.
4.

- Start en opgave.

5. Klik på "Nominelle værdier".
⇨ Listen med nominelle værdier fra opgaven fremkommer.
⇨ Nominelle værdier, der endnu ikke har fået tilordnet en doseringsenhed, er markeret med
følgende symbol:
. Disse nominelle værdier skal nu tilordnes til doseringsenhederne.
⇨ For processen er det lige meget, om de nominelle værdier stammer fra et eller flere
applikationskort.
6. Du har nu følgende muligheder:
Mulighed a: Hvis maskinen kun udbringer et produkt, og der kun vises et produkt på listen,
afslut så denne maske med
. I så fald tilordnes applikationskortet ikke til en
doseringsenhed. Alle doseringsenheder, der kompatible med produktet, bruger så automatisk
dette applikationskort. Dermed er konfigureringen afsluttet.
Mulighed b: Hvis maskinen udbringer forskellige produkter, men opgaven kun indeholder en
nominel værdi, skal du tilordne en doseringsenhed til denne nominelle værdi. Den nominelle
værdi sendes automatisk til den passende doseringsenhed.
7. Mulighed c: Hvis maskinen udbringer forskellige produkter og opgaven derfor indeholder flere
nominelle værdier, skal du tilordne dem til doseringsenhederne. Udfør nedenstående skridt.
8. Klik på linjen med de nominelle værdier.
⇨ Der fremkommer en formular til indtastning af nominel værdi. Linjerne "Mængde", "Enhed"
og "Produkt" indeholder værdier fa applikationskortet.
⇨ Ændr ikke værdien i linjen "Mængde".
9. Klik på "Redskabselement".
⇨ Nu fremkommer alle doseringsenheder, hvor du kan tilordne en nominel værdi, og som
understøtter den valgte enhed.
10. Vælg den doseringsenhed, der skal arbejde ved hjælp af det valgte applikationskortet.
11.

- Afslut formularen.
⇨ Du har tilordnet et applikationskort til en doseringsenhed.

12. Gentag denne proces for alle applikationskort på listen.
13.

14

- Afslut formularen.
⇨ Du har startet en opgave med et applikationskort.
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⇨ Hvis du nu kører til marken og aktiverer maskinen, overføres den nominelle værdi passende til
GPS-positionen til ISOBUS-jobcomputeren.

4.3

Tilordning af konstant nominel værdi
En konstant nominel værdi tilordnes doseringsenheden, når der arbejdes uden applikationskort.
Du kan tilordne den nominelle værdi følgende steder:
▪ I markkartoteket.
▪ I jobcomputeren.
▪ I applikationen ISOBUS-TC. Denne variant benyttes oftest, når der oprettes nye opgaver på
terminalen.

Fremgangsmåde

Således tilordnes konstante nominelle værdier til flere doseringsenheder, hvis du ikke allerede har
gjort det via jobcomputeren:
 Du har startet en ny opgave.
1. Klik på "Nominelle værdier".
2.

- Tilføj en ny nominel værdi.
⇨ En ny formular med følgende felter vises:
"Mængde", "Enhed", "Redskabselement", "Produkt".

3. I linjerne "Mængde" og ”enhed" indtastes en efter en, hvor meget doseringsenheden skal
udbringe, og i hvilken enhed. F.eks.: 200 kg/ha.
4. Klik på "Redskabselement".
⇨ Der fremkommer en liste med doseringsenhederne på de tilsluttede maskiner, hvor der skal
tilordnes en nominel værdi.
5. Vælg en doseringsenhed, hvor den nominelle værdi skal tilordnes.
6.

- Forlad terminalen.
⇨ Du spørges, om du vil gemme ændringen.

7. Bekræft.
⇨ Du har tilføjet en konstant nominel værdi og tilordnet den til en doseringsenhed.
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Konfigurering af sektionskobling
Funktionen MULTI-Control tillader en sektionskobling også ved komplekse maskiner.
Eksempler:
▪ Marksprøjte med flere sprøjtebomme.
▪ Såmaskine med sneglkonspreder.
▪ Maskinkombinationer som gyllespreder og såmaskine.

Konfiguration

Der kræves ingen yderligere konfigurationsskridt for at kunne bruge MULTI-Control til
sektionskobling. Hvis jobcomputerne tillader dette, kan ISOBUS-TC registrere sektionerne korrekt og
overføre dataene mellem SECTION-Control og jobcomputeren.

Eksempel

Eksempel: Maskine med flere bomme/doseringsenheder

Betjening

Køretøjssymbol

Pågældende doseringsenhed/bom

Aktuelt valgt produkt
Hvis intet produkt er valgt, fremkommer
nummeret på det pågældende applikationskort
med den pågældende enhed.

Aktuelt valgt doseringsenhed/bom

Ved betjening af systemer med MULTI-Control står følgende muligheder til rådighed:
▪ Klik på køretøjets symbol i midten af skærmen for at vælge, hvilken doseringsenhed eller hvilken
bom der skal vises. I bundteksten ændres bommen.
▪ Klik på det produkt, der fremkommer nederst til venstre for at skifte mellem visning af flere
produkter (f.eks. gødningstyper). Produktets navn ændrer sig.
Alt efter hvordan maskinen er konstrueret, virker den ene eller den anden metode.
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