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Tässä liitteessä on esitelty uudet ominaisuudet, jotka ovat 
käytettävissä Vulcan-sarjan ohjelmistoversiossa 1.5.
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Lähtölinja
Vulcan voi nyt luoda lähtölinjan ilman järjestelmässä olevaa H5000-
keskusyksikköä. Jos verkossasi on H5000-keskusyksikkö, se laskee
lähtölinjan tiedot. Muussa tapauksessa tiedot lasketaan
monitoiminäytössä. Lähtölinjan luomisen ohjeet ovat
monitoiminäytön käyttöohjeessa.

Ú Huomautus: Ennen lähtölinjan määrittämistä GPS-
keulapoikkeama on päivitettävä, jotta GPS-sijainnin ja keulan
välinen ero voidaan vähentää asetuksesta. Tämä asetus tehdään
Laitteet-kohdan Lisäasetukset-valintaikkunassa. Lisäksi on
määritettävä aluksen asetukset Kartta-asetukset-valintaikkunan
kohdassa Aluksen asetukset.

Leikkarikohteet
Leikkarikohteet on määritetty tietylle todelliselle tuulennopeudelle
(True Wind Speed, TWS). Kohteet voidaan lukea H5000-
keskusyksikön polaarisesta taulukosta, reaaliaikaisista mittauksista,
manuaalisesti annetuista vasta- ja myötätuulen kulmista tai uusien
kohteiden taulukosta.
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Leikkarikohteiden taulukko
Voit määrittää vastatuulen tosituulikulman (TWA), veneen
nopeuden (BS) vastatuuleen, myötätuulen tosituulikulman ja
veneen nopeuden myötätuuleen eri tosituulinopeuksille.
Paikkansapitävät tiedot antaa järjestelmälle hyvät lähtökohdat
leikkarikohteiden luomiseen.

Uudet tavoitemittarit nopeudelle ja
tosituulikulmalle 
Uudet tavoitemittarit (veneen) nopeudelle ja tosituulikulmalle on
lisätty näytettäviksi mittaristossa, SailSteer-ohjauspaneelissa ja
laitepalkissa. Mittaristojen näyttämät tiedot ovat peräisin H5000-
keskusyksiköstä tai leikkarikohteiden taulukkoon perustuvista
laskelmista, jos taulukko on käytössä.
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Reitit – reittipisteiden lisääminen joukkona
Reittipisteiden joukkolisäyksen avulla voit antaa luettelon
reittipisteistä, jotka on erotettu toisistaan pilkuilla (esimerkiksi
21,22,23,24). Niiden avulla voit luoda uuden reitin tai lisätä useita
reittipisteitä jo olemassaolevaan reittiin.

1. Merkitse ne reittipisteet, jotka haluat lisätä joukkona. Sinun ei
tarvitse antaa reittipisteen koko tunnusta. Voit antaa vain sen
osan, joka erottaa tunnuksen muista.

2. Valitse Reitit työkaluruudussa
3. Valitse Uusi-painike ja valitse kohta Luo reittiluettelon avulla.

Vaihtoehtoisesti voit selata olemassa olevien reittien luetteloa
alaspäin ja valita kohdan Uusi reitti.

4. Valitse ja korosta Uusi reitti -valintaikkunan ensimmäinen rivi.
5. Valitse Massasyöttö-painike.

6. Anna luettelo reittipisteistä, jotka on erotettu toisistaan pilkuilla
(esimerkiksi 21,22,23,24).

Vulcan-sarja | ADDENDUM 5



7. Valitse Enter. Jos järjestelmä havaitsee että kahdella tai
useammalla reittipisteellä on samanlainen tunnus, se valitsee
näistä reittipisteistä yhden ja ilmoittaa, mikä niistä on valittu. Jos
järjestelmä ei löydä reittipistettä, joka vastaa antamaasi tunnusta,
löytämättä jääneet kohteet ilmoitetaan erikseen avautuvassa
valintaikkunassa.

8. (Valinnainen) Anna reitille nimi valitsemalla järjestelmän antama
nimi. Valitse nimi käyttämällä virtuaalista näppäimistöä.

9. Valitse Tallenna.

PredictWind-sää
PredictWind-sää voidaan näyttää GRIB-sääkerroksena kartassa.
Tämän toiminnon käyttö vaatii soveltuvan PredictWind-tilauksen.
Katso lisätietoja osoitteesta www.predictwind.com.

Vain yksi säätiedosto voidaan näyttää kerrallaan kartassa.

PredictWind GRIB -säätiedosto voidaan näyttää kartan kerroksena
seuraavilla tavoilla:

• Lataa PredictWind-tiedostot automaattisesti tai manuaalisesti
PredictWind-verkkosivustosta näytön internetyhteyden avulla
seuraavasti:

- Ota GRIB-sääkerros käyttöön Kartta-valikossa, katso kohta "GRIB-
sääkerroksen käyttöönotto" sivulla 7

- Syötä PredictWind-sisäänkirjautumistiedot näyttöön, katso
kohta "PredictWind-kirjautumistunnukset" sivulla 7

- Jos haluat, että järjestelmä lataa tiedostot automaattisesti
PredictWind-verkkosivustosta, voit määrittää automaattisen
latauksen asetukseksi Korkea resoluutio, Offshore (matala
resoluutio) tai molemmat. Katso "PredictWind-säätiedostojen
automaattinen lataus" sivulla 8.

- Jos haluat ladata tiedostot manuaalisesti PredictWind-
verkkosivustosta, käytä Kartta-valikon Lataa ennuste -kohtaa
asetusten määrittämiseen. Katso "PredictWind-säätiedostojen
manuaalinen lataus" sivulla 9.

- Tuo tiedosto muistiin, jotta se voidaan asettaa kartan
kerrokseksi, katso kohta "PredictWind GRIB -kerrostiedoston määrittäminen"
sivulla 12

• Lataa PredictWind-tiedostot tietokoneeseen yhdistettyyn
muistikorttiin ja tuo tiedosto muistikortista näytön muistiin
seuraavasti:
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- Lataa PredictWind-säätiedostot tietokoneeseen yhdistettyyn
muistikorttiin.
Huomautus: Älä käytä karttakorttia muistikorttina. Tiedostojen
lataaminen karttakorttiin voi korruptoida karttakortin.

- Aseta muistikortti näytön kortinlukijaan.
- Ota GRIB-sääkerros käyttöön Kartta-valikossa, katso kohta "GRIB-

sääkerroksen käyttöönotto" sivulla 7
- Tuo tiedosto muistiin, jotta se voidaan asettaa kartan

kerrokseksi. Voit tuoda säätiedoston suoraan muistikortista tai
mistä tahansa hakemistosta, joka on käytettävissä
resurssienhallinnassa. Katso lisätietoja kohdasta PredictWind
GRIB -kerrostiedoston määrittäminen "PredictWind GRIB -
kerrostiedoston määrittäminen" sivulla 12.

GRIB-sääkerroksen käyttöönotto 
Ota GRIB-sääkerrostoiminto käyttöön karttavalikossa, kun haluat
näyttää GRIB-sääkerroksen kartalla ja laajentaa karttavalikon
näyttämään GRIB-säävalikkotoiminnot.

PredictWind-kirjautumistunnukset
Jotta voit ladata säätiedostoja joko automaattisesti tai manuaalisesti
PredictWind-verkkosivustosta, anna PredictWind-kirjautumistietosi
PredictWind GRIB Sää -valintaikkunassa.

Avaa PredictWind GRIB Sää -valintaikkuna Kartta-
asetusvalintaikkunasta.

Valitse Email ja anna sähköpostiosoite, jolla kirjaudut PredictWind-
järjestelmään.

Valitse Salasana ja anna PredictWind-salasanasi.
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PredictWind-säätiedostojen automaattinen lataus 
Automaattisen lataustoiminnon avulla järjestelmäsi voi
säännöllisesti tarkistaa säätä koskevat päivitykset ja ladata
viimeisimmät säätiedot.

Määritä, suoritetaanko lataus automaattisesti korkean resoluution
asetuksella (katso kohta "Korkea resoluutio" sivulla 9), matalan
resoluution Offshore-asetuksella (katso kohta "Offshore-alue (matala
resoluutio)" sivulla 10) tai ladataanko molemmat GRIB-tietotyypit.

Ú Huomautus: Korkea resoluutio -asetuksen käyttö edellyttää
PredictWind Professional -tilausta.

Ú Huomautus: Jotta tietoja voidaan ladata PredictWind-
verkkosivustosta, näytön on muodostettava internetyhteys ja
sinun on kirjauduttava järjestelmään PredictWind-tunnuksillasi
(katso kohta "PredictWind-kirjautumistunnukset" sivulla 7). Kun
internetyhteys on muodostettu, järjestelmä kirjaa sinut
automaattisesti sisään PredictWind-verkkosivustoon omilla
tunnuksillasi ja alkaa ladata säätietoja PredictWind GRIB Sää -
valintaikkunassa määritetyllä tavalla.
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PredictWind-säätiedostojen manuaalinen lataus
Kun haluat ladata PredictWind-säätiedoston manuaalisesti, valitse
kohta Lataa ennuste Kartta-valikossa. Tämä avaa Valitse ennusteen
tyyppi -valintaikkunan. Määritä tyyppi ja alue Valitse ennusteen
tyyppi -valintaikkunassa. 

Ú Huomautus: Näytön on muodostettava internetyhteys, jotta
tiedot voidaan ladata PredictWind-verkkosivustosta
manuaalisesti. Ennusteen lataustoiminto on käytettävissä vain,
kun GRIB-sääkerros on otettu käyttöön Kartta-valikossa (katso
lisätietoja kohdasta "GRIB-sääkerroksen käyttöönotto" sivulla 7) ja kun
olet kirjautunut sisään omilla PredictWind-tunnuksillasi (katso
lisätietoja kohdasta "PredictWind-kirjautumistunnukset" sivulla 7).

Kun GRIB-lataus on valmis, monitoiminäytössä näkyy ilmoitus
tehtävän suorittamisesta ja vahvistuskysely siitä, otetaanko ladattu
tiedosto käyttöön. Jos vahvistat ladatun tiedoston käytettäväksi
tiedostoksi, GRIB-tiedosto näytetään kartan kerroksena.

Ellet halua korvata nykyistä, kartassa näytettävää säätiedostoa, voit
ottaa ladatun tiedoston käyttöön myöhemmin Ennuste-valikon
toiminnon avulla. Katso "PredictWind GRIB -kerrostiedoston määrittäminen"
sivulla 12.

Korkea resoluutio
Lataussijaintien alueet näytetään kartassa. Voit valita yhden tai
useamman sijainnin tai poistaa valinnat. Valitut alueet on korostettu.
Voit lisätä tai poistaa sijainteja myöhemmin valitsemalla kohdan
Automaattiset lataussijainnit.

Lisätietoja korkean resoluution GRIB-latauksen asetusten
määrittämisestä on kohdassa "PredictWind-latauksen asetukset" sivulla 11.
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Offshore-alue (matala resoluutio)
Kartta näytetään, kun valitset avomeren Offshore-aluevalinnan
(matala resoluutio) laajennettavan suorakulmion avulla. Kun haluat
ladata GRIB-sään tietylle alueelle, määritä alue vetämällä
suorakulmion kulmista ja valitse kohta Valitse valikosta.

Kun avomeren Offshore-alueen suorakulmioalue on määritetty,
valitse kohta Valitse valikosta.

Lisätietoja Offshore-alueen (matala resoluutio) GRIB-latausasetusten
määrittämisestä on kohdassa "PredictWind-latauksen asetukset" sivulla 11.
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PredictWind-latauksen asetukset

Malli
Tässä voit valita jonkin seuraavista GRIB-mallivaihtoehdoista:

• CMC (Canadian Meteorological Centre) – Kanadan
meteorologisen keskuksen toimittama säähavaintotiedosto

• CMCF (Canadian Meteorological Centre Forecast) – PredictWind-
ennuste, joka perustuu Kanadan meteorologisen keskuksen
säähavaintoihin. Saatavana vain Offshore GRIBin kanssa.

• GFS (Global Forecast System, maailmanlaajuinen
sääennustejärjestelmä) – Yhdysvaltain kauppaministeriön sää- ja
valtamerentutkimusorganisaation (National Oceanic and
Atmospheric Administration, NOAA) toimittama
säähavaintotiedosto.

• GFSF (Global Forecast System Forecast, maailmanlaajuisen
sääennustejärjestelmän ennuste) – PredictWind-ennuste, joka
perustuu Yhdysvaltain kauppaministeriön sää- ja
valtamerentutkimusorganisaation (National Oceanic and
Atmospheric Administration, NOAA) säähavaintoihin. Saatavana
vain Offshore GRIBin kanssa.

Tuuli ja paine
PredictWind-verkkosivustosta ladatut tuuli- ja/tai painetiedot.
Saatavana vain Offshore GRIBin kanssa.

Aikaväli
Ennusteen latauksen aikavälin pituus. Kun aikaväliksi määritetään
esimerkiksi 3 tuntia, säätiedot ladataan klo 12, 15, 18 ja niin edelleen.
Kun aikaväliksi määritetään 6 tuntia, säätiedot ladataan klo 12, 18 ja
niin edelleen. Mitä pienempi aikaväli on, sitä suurempia
latausmäärät ovat.

Ennusteen pituus
Anna ennusteen pituus päivinä. Saatavana CMCF- tai GFSF-malleihin
vain Offshore GRIBin kanssa.

Tarkkuus
GRIB-tarkkuus, valitse ennustekohtien väliksi joko 50 tai 100
kilometriä. Saatavana vain Offshore GRIBin kanssa.
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PredictWind GRIB -kerrostiedoston määrittäminen
Ennuste-valikkokohta osoittaa, mikä GRIB-tiedosto näytetään sillä
hetkellä kartassa. Jos kartassa ei näytetä tiedostoa, valikkokohdassa
ei ole GRIB-tiedostoa.

GRIB-tiedosto näytetään kartassa GRIB-tiedostoa ei näytetä kartassa

Avaa GRIB-säävalintaikkuna valitsemalla se Ennuste-valikosta.

GRIB-säävalintaikkuna osoittaa, mikä GRIB-tiedosto näytetään sillä
hetkellä kartan kerroksena ja mitkä tiedostot ovat käytettävissä
niiden näyttämistä varten.

Käytettävissä olevat GRIB-tiedostot ovat tiedostoja, jotka on ladattu
manuaalisesti tai automaattisesti PredictWind-verkkosivustosta
Gribs-hakemistoon. Jos kopioit GRIB-tiedostoja muistikortista Gribs-
hakemistoon resurssienhallinnan avulla, ne lisätään käytettävissä
olevien GRIB-tiedostojen luetteloon.

Tuo käytettävissä oleva GRIB-tiedosto muistiin ja kartassa
näytettäväksi kerrokseksi valitsemalla se. Tuo GRIB-tiedosto muistiin
muistikortista tai muusta resurssienhallinnan hakemistosta
valitsemalla kohta Tuo tiedosto.

Ú Huomautus: tuodut GRIB-tiedot korvaavat muistissa olevat
GRIB-tiedot.
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Vanhentuneet GRIB-tiedostot
Järjestelmä tunnistaa vanhentuneet GRIB-tiedostot ja siirtää ne
käytettävissä olevien GRIB-tiedostojen luettelosta vanhentuneiden
GRIB-tiedostojen luetteloon. Tiedostot katsotaan vanhentuneiksi,
kun lopullisen ennusteen ajankohta on umpeutunut. Poista
vanhentuneet GRIB-tiedostot järjestelmästä valitsemalla toiminto
Poista vanhentuneet GRIB-tiedostot.
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