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Dit addendum beschrijft nieuwe functies die zijn opgenomen in 
Vulcan-serie softwareversie 1.5.
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Startlijn
De Vulcan kan nu zelf een startlijn maken zonder een H5000-
systeem in uw netwerk. Als u een H5000 CPU in uw netwerk hebt,
worden de startlijngegevens berekend door de H5000 CPU. Anders
worden de gegevens berekend in het MFD. Raadpleeg voor
instructies over het maken van een startlijn de MFD-
bedieningshandleiding.

Ú Notitie: Alvorens de startlijnpositie in te stellen, dient de GPS-
boegcorrectie te worden berekend om het verschil tussen de
GPS-positie en de boeg van het vaartuig teniet te doen. Dit kan
worden ingesteld in het dialoogvenster Geavanceerde
instellingen onder Instrumenten. Uw bootinstellingen moeten
ook worden ingevoerd in het dialoogvenster Bootinstellingen
dat kan worden geopend vanuit het dialoogvenster
Kaartinstellingen.

Layline-doelen
Layline-doelen worden gedefinieerd voor een bepaalde TWS (ware
windsnelheid). De doelen kunnen worden gelezen uit een H5000
CPU Polar-tabel, live metingen, handmatig ingevoerde aan de
windse en voor de windse hoeken of uit de tabel met nieuwe
doelen.
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Tabel met layline-doelen
Gebruik de doelentabel om de Aan de windse ware windhoek
(TWA), Aan de windse bootsnelheid (BS), Voor de windse TWA en
Voor de windse BS waarden op te geven voor verschillende ware
windsnelheden. Voor het bepalen van layline-doelen heeft het
systeem zo nauwkeurig mogelijke tabelgegevens nodig.

Nieuwe meters voor gewenste snelheid en
gewenste TWA 
Nieuwe meters voor gewenste SNH (bootsnelheid) en gewenste
TWA zijn toegevoegd voor weergave op het instrumentenpaneel,
het SailSteer-paneel en de instrumentenbalk. De op de meters
weergegeven gegevens worden geleverd door een H5000 CPU of
door interpolatie van de Tabel met layline-doelen, indien van
toepassing.
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Routes - waypoints bulksgewijs invoeren
Gebruik de optie Bulk invoeren om een lijst met waypoints in te
voeren, gescheiden door komma's (bijvoorbeeld 21,22,23,24) voor
het maken van een nieuwe route of voeg meerdere waypoints toe
aan een bestaande route.

1. Noteer de waypoints die u bulksgewijs wilt invoeren. Het is niet
nodig om de volledige waypoint-ID in te voeren, de ID wordt bij
het invoeren automatisch herkend.

2. Selecteer Routes in het paneel Tools.
3. Selecteer de knop Nieuw en vervolgens de optie Maken met

behulp van routelijst. U kunt ook bladeren door de lijst met
bestaande routes en Nieuwe route selecteren.

4. Selecteer de eerste rij in het dialoogvenster Nieuwe route, zodat
deze wordt gemarkeerd.

5. Selecteer de knop Bulk invoeren.
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6. Voer een lijst met waypoints in, gescheiden door komma's
(bijvoorbeeld 21,22,23,24).

7. Selecteer Enter. Als het systeem meerdere waypoints aantreft
met gelijke ID’s, kiest het systeem er één en wordt u
geïnformeerd welke waypoint is gekozen. Als het systeem geen
waypoint vindt met een ID die overeenkomt met uw invoer,
wordt een dialoogvenster geopend met informatie over de niet
gevonden items.

8. (Optioneel) Geef de route een naam door de door het systeem
gegeven naam te selecteren en deze in te voeren via het
virtuele toetsenbord.

9. Selecteer Opslaan.

PredictWind-weer
PredictWind-weer kan als GRIB-weeroverlay worden weergegeven
op de kaart. Voor gebruik van deze functie is een bijbehorend
PredictWind-abonnement vereist. Ga voor meer informatie naar
www.predictwind.com.

Op de kaart kan slechts één weerbestand tegelijk worden
weergegeven.

Het PredictWind GRIB-weerbestand voor weergave als overlay op
de kaart kan op de volgende manieren worden verkregen:

• Via de internetverbinding van de unit kunt u PredictWind-
bestanden als volgt automatisch of handmatig downloaden
vanaf de PredictWind-website:

- Schakel in het menu Kaart de GRIB-weeroverlay in. Zie "GRIB-
weeroverlay inschakelen" op pagina 7.

- Voer in de unit uw PredictWind-aanmeldingsgegevens in. Zie .
"PredictWind-aanmeldingsgegevens" op pagina 7.

- Als u wilt dat het systeem de bestanden automatisch vanaf de
PredictWind-website downloadt, kiest u automatisch
downloaden Hoge resolutie of Offshore (lage resolutie), of
beide. Zie "PredictWind-weerbestanden automatisch downloaden" op
pagina 8.

- Als u de bestanden handmatig wilt downloaden vanaf de
PredictWind-website, kiest u de optie Weersverwachting
downloaden in het Kaartmenu. Zie "PredictWind-weerbestanden
handmatig downloaden" op pagina 9.
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- Importeer het bestand in het geheugen om het als overlay op
de kaart weer te geven. Zie "PredictWind GRIB-overlaybestand opgeven"
op pagina 12.

• Download PredictWind-bestanden naar een geheugenkaart
verbonden met een pc en importeer als volgt een bestand vanaf
de geheugenkaart in het interne geheugen van de unit:

- Download PredictWind-weerbestanden naar een
geheugenkaart verbonden met een pc.
Opmerking: gebruik geen geheugenkaart voor de opslag van
kaarten. Bestanden downloaden naar een geheugenkaart voor
kaarten kan dit type geheugenkaart beschadigen.

- Plaats de geheugenkaart in de kaartlezer van de unit
- Schakel in het menu Kaart de GRIB-weeroverlay in. Zie . "GRIB-

weeroverlay inschakelen" op pagina 7.
- Importeer het bestand in het interne geheugen om het als

overlay op de kaart weer te geven. U kunt een weerbestand
direct vanaf de geheugenkaart importeren of vanuit een voor
Bestandsbeheer toegankelijke map. Zie PredictWind GRIB-
overlaybestand specificeren "PredictWind GRIB-overlaybestand opgeven"
op pagina 12.

GRIB-weeroverlay inschakelen 
Schakel in het kaartmenu de functie GRIB-weeroverlay in om de
GRIB-weeroverlay op de kaart weer te geven en het kaartmenu uit
te vouwen voor toegang tot de GRIB-weermenuopties.

PredictWind-aanmeldingsgegevens
Voer in het dialoogvenster PredictWind GRIB-weersverwachting uw
PredictWind-aanmeldingsgegevens in om weerbestanden
automatisch of handmatig te downloaden vanaf de PredictWind-
website.

U opent het dialoogvenster PredictWind GRIB-weersverwachting in
het dialoogvenster Kaartinstellingen.

Selecteer E-mail en voer uw e-mailadres voor aanmelden bij
PredictWind in.

Selecteer Wachtwoord en voer uw PredictWind-wachtwoord in.
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PredictWind-weerbestanden automatisch downloaden 
Met de functie Automatisch downloaden kunt u instellen dat uw
systeem regelmatig controleert of er weerupdates zijn en de meest
recente gegevens downloadt.

U kunt kiezen voor Automatisch downloaden Hoge resolutie (zie
"Hoge resolutie" op pagina 9) of Offshore - lagere resolutie (zie
"Offshoregebied (lagere resolutie)" op pagina 10) of voor beide typen GRIB-
gegevens.

Ú Notitie: Om Hoge resolutie te downloaden, is een PredictWind
Professional-abonnement vereist.

Ú Notitie: Om gegevens te kunnen downloaden van PredictWind
moet de unit beschikken over een internetverbinding en
moeten uw PredictWind-aanmeldingsgegevens in het systeem
worden ingevoerd (zie "PredictWind-aanmeldingsgegevens" op pagina
7). Nadat een internetverbinding is gemaakt, wordt u met uw
aanmeldingsgegevens automatisch aangemeld bij PredictWind
en wordt gestart met het downloaden van weergegevens, zoals
opgegeven in het dialoogvenster PredictWind GBRIB-weer.
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PredictWind-weerbestanden handmatig downloaden
Als u een PredictWind-weerbestand handmatig wilt downloaden,
selecteert u in het Kaartmenu de optie Voorspelling downloaden
om het dialoogvenster Voorspellingstype selecteren weer te geven.
Geef type en locatie op in het dialoogvenster Voorspellingstype
selecteren. 

Ú Notitie: Als u gegevens handmatig wilt downloaden van
PredictWind, moet de unit een internetverbinding hebben. De
optie Voorspelling downloaden is alleen beschikbaar als u in
het Kaartmenu de optie GRIB-weeroverlay hebt ingeschakeld
(zie "GRIB-weeroverlay inschakelen" op pagina 7) en uw PredictWind-
aanmeldingsgegevens in het systeem zijn ingevoerd (zie
"PredictWind-aanmeldingsgegevens" op pagina 7).

Als de GRIB-download is voltooid, toont het MFD een bericht dat de
taak is voltooid en wordt u gevraagd om het gedownloade bestand
het actieve bestand te maken. Als u bevestigt dat het gedownloade
bestand actief moet worden gemaakt, wordt de GRIB weergegeven
op de kaartoverlay.

Als u het momenteel weergegeven weerbestand niet wilt
overschrijven, kunt u het gedownloade bestand later activeren via
de menuoptie Voorspelling. Zie "PredictWind GRIB-overlaybestand opgeven"
op pagina 12.

Hoge resolutie
Op de kaart worden downloadlocaties weergegeven. Selecteer of
deselecteer een of meer locaties. De geselecteerde locaties worden
gemarkeerd. U kunt locaties toevoegen en verwijderen door later
Automatische downloadlocaties te selecteren.

Geef de instellingen op voor het downloaden van de hogeresolutie-
GRIB. Zie "PredictWind downloadinstellingen" op pagina 11.
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Offshoregebied (lagere resolutie)
De kaart wordt weergegeven als u de optie Offshoregebied (lagere
resolutie) selecteert met een uitbreidbare rechthoek. Sleep de
hoekmarkeringen van de rechthoek om het gebied te markeren
waarvoor u GRIB-weerbestanden wilt downloaden en kies de
menuoptie Selecteren.

Nadat u het offshoregebied met een rechthoek hebt gemarkeerd,
kiest u de menuoptie Selecteren.

Geef de instellingen op voor de offshore-GRIB-download (lagere
resolutie). Zie "PredictWind downloadinstellingen" op pagina 11.
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PredictWind downloadinstellingen

Model
Hiermee kunt u uw keuze maken uit de beschikbare GRIB-modellen:

• CMC (Canadian Meteorological Centre) - een
weerwaarnemingsbestand van het Canadian Meteorological
Centre.

• CMCF (Canadian Meteorological Centre Forecast) - PredictWind-
voorspelling op basis van de weerwaarneming van het Canadian
Meteorological Centre. Alleen beschikbaar voor Offshore-GRIB.

• GFS (Global Forecast System) - een weerwaarnemingsbestand
van de National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA) van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

• GFSF (Global Forecast System Forecast) - PredictWind-
voorspelling op basis van de weerwaarneming van de National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Alleen beschikbaar voor
Offshore-GRIB.

Wind en luchtdruk
De wind- en/of luchtdrukgegevens van PredictWind. Alleen
beschikbaar voor Offshore-GRIB.

Tijdstap
De grootte van de tijdstap in de gedownloade weersverwachting.
Bijvoorbeeld: een tijdstap van 3 uur tijd kan weergegevens
opleveren voor 12:00, 15:00, 18:00 uur, etc., waar een tijdstap van 6
uur alleen gegevens oplevert voor 12:00, 18:00 uur, etc. Kleinere
stappen vereisen grotere downloads.

Voorspellingsperiode
De periode van de weersvoorspelling in dagen. Alleen beschikbaar
voor CMCF- of GFSF-modellen op Offshore-GRIB.

Resolutie
GRIB-resolutie, selecteer 50 of 100 kilometer tussen de
weersvoorspellingspunten. Alleen beschikbaar voor Offshore-GRIB.
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PredictWind GRIB-overlaybestand opgeven
De menuoptie Voorspelling toont het GRIB-bestand dat momenteel
op de kaart wordt weergegeven. Als er geen bestand wordt
weergegeven op de kaart, toont de menuoptie geen GRIB-bestand.

GRIB-bestand weergegeven op de kaart
Geen GRIB-bestand weergegeven op de

kaart

Selecteer de menuoptie Voorspelling om het dialoogvenster GRIB-
weer te openen.

Het dialoogvenster GRIB-weer toont welk GRIB-bestand momenteel
wordt weergegeven als overlay op de kaart en welke bestanden
voor weergave beschikbaar zijn.

Beschikbare GRIB-bestanden zijn bestanden die handmatig of
automatisch van PredictWind gedownload zijn naar de map GRIBS.
Als u GRIB-bestanden van de geheugenkaart kopieert naar de map
GRIBS via Bestandsbeheer, worden deze weergegeven als
beschikbare GRIB-bestanden.

Selecteer een beschikbaar GRIB-bestand om dit te importeren in het
interne geheugen en het als overlay op de kaart weer te geven.
Selecteer de optie Bestand importeren om een GRIB-bestand in het
geheugen van de geheugenkaart of een via Bestandsbeheer
toegankelijke map te importeren.
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Ú Notitie: De in het geheugen aanwezige GRIB-gegevens
worden door de geïmporteerde GRIB-gegevens overschreven.

Verlopen GRIB-bestanden
Het systeem identificeert GRIB-bestanden die zijn verlopen en
brengt ze van de lijst met beschikbare GRIB-bestanden over naar de
lijst met verlopen GRIB-bestanden. Verlopen bestanden zijn
bestanden waarvan de tijd van de laatste voorspelling is verstreken.
Selecteer de optie Verlopen GRIB-bestanden verwijderen om deze
verlopen bestanden uit het systeem te verwijderen.
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