RIJKSINSTITUUT VOOR VISSERIJONDERZOEK
Harlngkade 1 - Postbus 68 - 1970 AB IJmuiden - Tel.: +31 2550 64646

Afdeling:

Technisch Onderzoek

Rapport:

TO-89-07
Haalbaarheid
Geïntegreerde Boomk:orkotterbrug

Auteur(s):

ing. A.M. Buys

Project:
Projectleider:
Datum van verschijnen:

70.012
ing. A.M. Buys
1 oktober 1989

In houd:

1 . Inleiding ............................................................................. 2
2. De huidige boomk:orkotterbrug ................................................... 3
2.1 De taken op de boomkorkotterbrug...................................... 3
2.2 Middelen en apparatuur behorende bij de visserijbrugtaken.......... 5
2.3 De keuze en plaatsing van apparatuur ................................... 6
2.4 De brugvorm ............................................................... 7
3. De scheepsbrug in de koopvaardij ..............................................10
Brug 90 .................................................................... 10
3.1
Schiff der Zukunft........................................................ 12
3.2
3.3 Commercieël verkrijgbare geïntegreerde brugsystemen..............14
3.4 Konklusies over koopvaardijbruggen.................................. 14
4. Interfacing en integratie........................................................... 15
Interfacing en integratie, stand van zaken.............................. 15
4.1
4.2 Interfacestandaards ....................................................... 16
4.3 Voorwaarde voor integratie.............................................. 17
5 . Konklusie .......................................................................... 19
Referentielijst............................................................................ 20

DIT RAPPORT MAG NIET GECITEERD WORDEN ZONDER TOESTEMMING VAN DE
DIRECTEUR VAN HET R.I.V.O.

1. INLEIDING
De Nederlandse visserij is van oudsher een ambachtelijk en traditioneel beroep.
Desondanks heeft de techniek absoluut niet stil gestaan in deze tak van scheepvaart. De
schepen zijn groter geworden en er wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken,
vooral op elektronisch gebied. De schipper / eigenaar vaart in de meeste gevallen zelf en
beslist over aanschaf van nieuwe apparatuur, vanuit het oogmerk meer vis te vangen.
Op de scheepsbrug is een grote verscheidenheid aan elektronische apparatuur te vinden.
De brug in de visserij is zo bijzonder, omdat buiten het algemeen gebruikelijke
navigatiegedeelte de visserij-scheepsbrug ook apparatuur voor visopsporing en bediening
van de vistuigen heeft. De veelheid aan apparatuur kan tot een onoverzichtelijke situatie
leiden voor de schipper, waardoor een veilige vaart in het gedrang komt. Uit een aantal
rapporten en analyses van de laatse jaren blijkt dat vissersschepen in regelmatig betrokken
raken bij aanvaringen op zee.
In het kader van de optimalisatie van de visserijkotter wil het RIVO in deze studie de
mogelijkheid bestuderen om te komen tot een veilig en ergonomisch verantwoord
brugontwerp, ten aanzien van soort en opstelling van apparatuur. Deze studie beperkt
zich tot de grote vloot van boomkorkotters, waar het veilig navigeren samen moet gaan
met het vissen en het bedienen van de vistuigen. Er wordt een beschouwing gegeven
over de huidige stand van zaken op apparatuurgebied en er wordt gekeken wat de inbreng
van de brugoptimalisatie-onderzoeken van de koopvaardij kan zijn in het brugconcept.
Een mogelijke oplossing kan net zoals bij de koopvaardij, een geïntegreerd brugsysteem
zijn.
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2. DE HUIDIGE BOOMKORKOTTERBRUG

2.1

De taken op de boomkorkotterbrug

Eerst een korte beschouwing over het vissen met de boomkorkotter.
De moderne boomkorkotter vist met twee tuigen (boomkorren) aan beide zijden van het
schip. Zie figuur 1. Deze boomkorren "sleën" over de bodem. De vistuigen hangen via de
vislijnen aan vertikaal beweegbare gieken. Deze gieken zijn voor het midden van het
schip geplaatst i.v.m. draaibaarheid van het schip. Het werkdek ligt voor de brug. De
tuigen worden uitgezet en na 1,5 à 2 uur (afhankelijk van de visplaats) worden ze
"gehaald". De kuilen worden scheepgehaald en geleegd in een daarvoor bestemde last. De
netten, indien niet gehavend, worden direkt weer uitgezet. Dit proces gaat dag en nacht
door, gedurende de visweek. In het geval van tong is er een voorkeur om de meeste
visinspamming s'nachts te laten plaatsvinden. De verwerking van de gevangen vis
gebeurt direkt nadat de vis aan dek ligt. Uiteraard moet de boomkorkotter naar en van de
visplaats stomen. Aan het einde van de reis wordt de vis aangeland in één van de
veilingen (aan de markt).

Figuur 1

Boomkorkotter

Buiten de standaard brugtaken zoals in de koopvaardij heeft de schipper op de
boomkorkotterbrug een aantal extra taken, die verband houden met de demersale visserij,
zijnde visopsporing (feitelijk plaatsbepaling van de visstek) en vistuigbediening.
Zo kan de bediening van de lieren, die de gieken en vistuigen doen bewegen, vanaf het
werkdek geschieden, maar wordt feitelijk altijd vanuit de brug verricht. Een verder
gegeven is dat de brugbezetting altijd een persoon (de schipper) bedraagt, die op gezette
tijden een uurtje afgelost wordt door een ander bemanningslid.
De taken op de boomkorkotterbrug zijn dan als volgt:
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- Reisplanning
- Plaatsbepaling
- Uitzicht
- Besturing
- Dieptebepaling (visopsporing)
- Communicatie
- Machinekamerbewaking
- Lierbediening
- Documentatie
- Overige
Reisplanning wordt gedaan voor en tijdens de stoom naar de visgronden en terug naar de
haven. Gewoonlijk worden de koördinaten opgegeven op de trackplotter. De
stuurautomaat, met eventueel een kleine bijstelling, regelt de rest. Verder is de
reisplanning afhankelijke van de locale situatie en vangsten.
Plaatsbepaling is belangrijk omdat de visgronden bezaaid zijn met wrakken en dergelijke.
Wil men geen net verspelen dan is het zaak de juiste route te volgen. Soms wordt er met
een oud net eerst een akkertje "geploegd". Deze nieuwe stek wordt opgenomen in het
visschema.
Plaatsbepaling is de laatste jaren met nieuwe satelieten en geavanceerde elektronika
aanmerkelijk nauwkeuriger geworden en is nog steeds onderhevig aan verbetering. De
vertrouwde DECCA-ketens in combinatie met Loran-C of Satnav wordt heden ten dagen
gebruikt voor een navigatie computer, die gekoppeld is aan een trackplotter, hetzij
papierschrijvend danwel op een beeldscherm. Op het beeldscherm zijn vaar- / vis-routes
wrakken, land en andere opstakels in te brengen.
De te volgen visroute is een rederij / schippers-afhankelijke zaak, die met geheime
trackplotrollen en bandjes of schijfjes met zeekaarten wordt bedreven; dus een brandkastje
op de brug. Zo kan er bijvoorbeeld tegen een onderzee's duintje of in een gat worden
gevist. Duidelijk is dat de plaatsbepaling, dieptebewaking en besturing een uiterst
belangrijke taak is in de demersale visserij.
Over het direkte uitzicht rond om het schip is in diverse RIVO rapporten (F. A.Veenstra,
TO 89 -02 ) al het nodige gezegd. De huidige gangbare situatie is verre van optimaal met
de schippershut achter de brug, een hoge bak vooruit en s'nachts alle deklichten aan. Het
indirekte uitzicht wordt verzorgd door Radars, meestal twee; een voor de X-band en een
voor de S-band.
De Radars op de boomkorkotters, vooral die in de zuidelijke Noordzee (drukke
scheepsvaart) vissen hebben een Guard-zone, die voor naderen van opstakels
(tegenliggers, koerskruisers, boeien e.d.) waarschuwt. De boomkorkotters, die in de
noordelijke Noordzee vissen, waar de scheepsdrukte beduidend minder is, krijgen ook
steeds meer een radar met guard-zone. De tendens is dat de conventionele radars worden
vervangen door een daglichtradar (S.Tan, TO 89 - 05).
Besturing wordt met de stuurautomaat(autopilot) gedaan. Alleen in de haven wordt
overgeschakeld op handbediening; het stuurwiel of roertiller. Indien er een boegschroef
aanwezig is dan wordt deze gebruikt in de haven voor het aanmeren. De boegschroef is
altijd elektrisch aangedreven. Voor het uitzetten van de netten en volledig draaien van het
schip wordt tijdelijk gebruik gemaakt van handbediening of van een wegafhankelijke
besturingseenheid. Er zijn uit veiligheidsoverwegingen altijd twee stuurmachines, die het
roer kunnen verdraaien.
Dieptebepaling wordt gedaan via het echolood en wordt gebruikt bij ondiepe gedeelten op
de uitstoom en thuisstoom, omdat nogal wat kotters een ondiepe aanlooproute en
thuishaven hebben.(b.v. Stellendam)
Verder wordt het in combinatie met de plaatsbepaling gebruikt om de grond te bewaken
op wrakken,rotspunten en of men in het goede gaatje vist.
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Communicatie geschiedt via de Radiotelefonie. De meeste communicatie geschied via de
twee marifoons, waar er een verplicht op het uitluisterkanaal (16) bijstaat. Vaak hebben de
boomkorkotters ook nog een scrambler op de brug om met een bevriende kollega te praten
over de vangsten. Het gesprek is uiteraard niet bestemd voor de conçurent. Continu staan
de gebruikelijke kanalen bij om vooral te horen wat een ander vangt. Ook wordt de
marifoon gebruikt om de eenzame uurtjes door te brengen met kollega's. Een MG/KGontvanger / zender combinatie is ook aanwezig om met de wal kontakt op te nemen.
Gebruikelijk is een vast tijdstip om met de vrouw te praten. Een stereoinstallatie,
autoradio of andere consumenten elektronika heeft men eveneens aan boord.
Verder moet er in geval van halen en vieren gesproken kunnen worden roet de bemanning
op het werkdek. Dit kan via een intercom, maar veel via een open raam, wat bovendien bij
slecht weer het uitzicht op dek bevordert. De intercom kan ook voor de rest van het schip
gebruikt worden.
Machinekamerbewaking gebeurt het simpelst met een rij kontrole lampjes die oplichten ten
tijde van een alarm in combinatie met een doordringend audiosignaal. Vaak wordt in het
geval van andere drukke werkzaamheden op de brug en op dek (de machinist helpt mee
op dek) het alarm weggedrukt. Op een rustiger moment wordt het alarm behandeld. Op
een enkele kotter is een computer-machinekamerbewakingsinstallatie opgesteld. Dit is
overgenomen uit de koopvaardij. Via menugestuurde programma's kan in een oogopslag
bekeken worden hoe de stand van zaken in de machinekamer is. Een videomonitor met
een beeld in de machinekamer wil ook nog weieens voorkomen.
Lierbediening, vanuit de brug, wordt altijd gedaan met hendels. De liermotor is elektrisch
en de bediening gebeurt pneumatisch. Alvorens er bedient kan worden moet er soms eerst
een vermogensaanpassing worden gedaan. D.w.z. dat er generators bij en af geschakeld
moeten worden. Vanwege de huidige motorvermogen beperking wordt vaak al het
hoofdmotorvermogen op de schroef gezet. Bij het halen en vieren is echter vermogen
nodig voor de liermotor. Dit is meestal een andere (gelijkstroomgenerator) dan de
boordnet(wisselstroom)generator. Het bedienen van de lieren kan gepaard gaan met nogal
wat lawaai van de pneumatiek op de brug.
Dokumentatie bestaat uit het bijhouden van het scheepslogboek, het vastleggen van de
vangst inspanning ( hoeveelheid vis en aantal visdagen) en bijwerken van de zeekaarten
en trackplotters.
Het overige bestaat uit bediening verlichting, verwarming, koffie zetten e.d.

2.2

Middelen en apparatuur behorende bij de visserijbrugtaken.

Reisplanning:

-Zeekaart
-Trackplotter
(voorbeeld, zie bijlage 01)
-Autopilot
(voorbeeld, zie bijlage 02)
-(Communicatie met andere schippers of reder)

Plaatsbepaling:

-Decca
-Loran C
-Satnav
-Video-trackplotter
-Zeekaart
-Radar
-ARPA

Uitkijk:

-Radar X-band
-Radar S-band
-ARPA
-Uitkijk

-5-

(niet altijd aanwezig)
(voorbeeld, zie bijlage 03)
(voorbeeld, zie bijlage 04)

Besturing:

-Kompas
-Autopilot
-Roertiller / Stuurwiel
(alleen in de havens)
-Wegafhankelijke besturingseenheid
-Roerstandaanwijzer
-Motorbediening
-(Schroefspoedverstelling)
-Boegschroefbediening

Diepte:

-Een of meerdere echoloden op verschillende frequenties

Communicatie:

(kan 16)
-VHF
-VHF
(Visserijfrequenties,sluizen)
-Scrambler VHF
(2182 kHz)
-MG/KG-zend/ontvanger
-Satcom, Telex, Fax
-Intercom schip

Machinekamerbewaking:

-Controle paneel of bewakingscomputer
-Alarm geluidssignalen
-Videomonitor met een machinekameroverzicht.

Lierbediening:

-Boordnet / Visliernet bediening
-Visliermotrorregeling
- Verhaalkop of her voor het kuiltouw
-Vislijnlier SB, Vislijnlier BB
-Giekheflier SB, Giekheflier BB
-Jomperlier SB, Jomperlier BB
-Slipdradenlieren

Dokumentatie:

-Trackplotter
-Zeekaart
-Vangst administratie
-Scheepsadministratie

Overige:

-Wachtalarm (verplicht)
-Wereldontvanger en of autoradio, Stereoinstallatie o.i.d.
-Radiotelefonie met de nabij gelegen vissers
-Bediening Brug-, Dek-, Vis- en Navigatie verlichting,
-Verwarming, ruitenwissers e.d.

2.3

De keuze en plaatsing van apparatuur

De Nederlandse boomkorvisserij kenmerkt zich door groot individualisme. Menig
rederijbedrijf is een familiebedrijf of wordt beheerd door een schipper / eigenaar. De
toekomstige schipper / eigenaar heeft in overleg met de werf een grote vrijheid in de
keuze van apparatuur. Een werf is gespecialiceerd op het bouwtechnische aspect van de
nieuwbouw en is minder thuis op navigatie, vistechniek en elektronika. Klant-gericht
wordt er afgegaan op de ideeën van de schipper en commercieel gedacht op de
aanbiedingen van de leverancier van de apparatuur. Alhoewel het boomkorkotterontwerp
hetzelfde is, vaart er van de 600 kotters er niet een rond met de zelfde brugconfiguratie.
Een grote verscheidenheid aan apparatuur kenmerkt de brug daarom de laatste jaren. De
schipper heeft zijn ideeën over apparatuur opgedaan uit vroegere ervaringen en uit het
onderlinge kon takt met andere schippers. Het bezoeken van een vakbeurs kwam er nooit
zo van. Onbekendheid met de bediening van de nieuwste elektronika maakt, dat schippers
ook nog kiezen voor vertrouwde en bewezen traditionele apparatuur. Een
apparatuurleverancier biedt meestal een 'package deal' aan (voordelig) voor de meeste
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brugapparatuur. Met het gevolg, dat een groot deel van de geplaatste apparatuur van een
fabrikant is. Dat heeft als voordeel dat de desbetreffende apparaten met elkaar kunnen
kommuniceren (gemterfaced). Een nadeel kan zijn dat in de levering ook apparaten zitten
die beter vervangen hadden kunnen worden door een konkurerende.
Alle apparaten moeten een logische plaats hebben op de brug, waarbij een persoonlijke
voorkeur belangrijk meespeelt. Een goed zicht, een makkelijke bediening en spiegelvrije
opstelling worden in het besluit meegenomen. Verder spelen technische faktoren zoals
beïnvloeding (straling) onderling van apparaten, bouwtechnische ( ruimte, koeling,
bekabeling) en esthetische redenen een rol.

2.4

De brugvorm

De behuizing van de kotterbrug heeft een veeal traditionele vorm. Deze vorm is
kenmerkend voor de nederlandse visserij en draagt bij in de beoordeling van de
schoonheid van het schip. De laatste jaren is de brug gegroeid in omvang met het groter
worden van de schepen. Er is meer ruimte gekomen voor apparatuur.

••//•••
O O O O

Figuur 2,

O

Zijaanzicht boomkorkotterbrug.

De indeling van de huidige kotterbrug is bestudeerd door het RIVO en is vast gelegd in
een rapport (S.Tan, TO 89-05). Een aantal boomkorkotters van 2000 pk of meer is
bezocht en wel zo dat er een representatief beeld van deze vloot kon worden gesproken.
Van deze kotters is de apparatuur geïnventariseerd en de indeling van de brug vast gelegd
in een layout-tekening. Hieruit blijkt, dat er een grote verscheidenheid aan indelingen
bestaat. De opzet van de brug, zoals we al zagen is afhankelijk van; de werf; de reder /
schipper, de apparatuur leverancier en het is sterk regiogebonden.
Twee voorbeelden staan op bijlagen 05 en 06.
Ondanks de grote verscheidenheid aan bruggen zijn er toch overeenkomsten te vinden.
Alle bruggen hebben een voor-console en twee zijconsoles. Het voorconsole heeft diverse
vormen. Dat wil zeggen met uitsparingen in het midden aan de brugzijkanten of helemaal
niet. Dit komt door de boomkoreigen vismethodiek. De bediening van de lieren vereisen
een goed zicht op het werkdek. Iedere reder / schipper heeft daar zijn eigen ideeën over.
Het aspect van de lierbediening in combinatie met het radarzicht en het uitzicht verdient
zeker nog enige aandacht. De beste oplossing is nog niet gevonden, gezien de vele
voorkomende brugvormen. Uit het rapport blijkt, dat er een tendens is naar een standaard
brugvorm. Deze representative brugvorm is afgebeeld in figuur 3. De onderbreking in het
voorconsole zit in het midden. Het ontwerp lijkt enigszins op dat van een baggervaartuig.

-7-

roerstandaanwijzer log klok

Figuur 3,

Representatieve Brugindeling huidige generaties kotters.
Het gearceerde gedeelte bevat de apparatuur aan het plavond.

Verder blijkt de meeste apparatuur dubbel voor te komen, in de vorm van een
desbetreffend ouder en nieuwste model (b.v.papier-trackplotter, video-trackplotter), of
funktie overlappende apparatuur (b.v. X-band radar, S-band radar). De ontwikkeling van
de elektronische zeekaart (geavanceerde trackplotter) is in dit onderzoek terug te vinden.
Bijna alle kotters hebben nog een traditionele kaartentafel naast een trackplotter. Echter de
plaatsbepalingsapparatuur, die voorheen in de nabijheid van de kaartentafel werd geplaatst
verhuist langzamerhand naar de trackplotter en autopilot. De trackplotter betrekt zijn
posities via interfacing aan de plaatsbepalingsapparatuur. Op één kotter is de kaartentafel
al verdwenen. De invoering van de elektronische kaart is ook afhankelijk van de
overheidsinstanties, die vanuit een oogpunt van normalisatie en veiligheid een eisenpakket
dienen aan te reiken. Op één kotter is een ARPA (Automatic Radar Plotting Aid)
geïnstalleerd. Dit apparaat combineert radar-informatie met afgelegde weg (track) van
zowel eigen schip als nabij gelegen schepen of opstakels en alarmeert uiteraard in geval
van mogelijke ramkoers. Ten aanzien van het verplichte wachtalarm zegt het rapport dat
dit maar tendele funktioneel is, het is te makkelijk uit te zetten of met een voet of geheim
knopje onbruikbaar te maken.
De opmerkingen op grond van de inventarisaties zijn:
-

er vormt zich een representatieve brug, met een lierbediening voor het
middenraam
nadere studie is nodig, tijdens de lierbediening, t.a.v. handieplaatsing,uitzicht en
radarzicht.
apparatuur komt dubbel voor; Veiligheidsaspekt.
de apparatuur is in funktionele groepen geplaatst en zoveel mogelijk
geïnterfaced.
- er wordt genavigeerd op de trackplotter en nog maar ten dele op de kaartentafel.
- het wachtalarm is maar ten dele funktioneel.
-8-

- er wordt gepleit voor een beter wachtrooster i.v.m. in slaap vallen van
wachtsman.
- het taakbelastingsonderzoek van de schipper moet herhaald worden op een
modernere kotter.
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3. DE SCHEEPSBRUG IN DE KOOPVAARDIJ
In West Duitsland, Japan, Frankrijk en Nederland hebben de afgelopen jaren projekten
gelopen, die tot doel hadden om een koopvaardijschip van de toekomst te creëren. Op het
gebied van ontwerp, bediening, onderhoud, investeringen en efficiency werden de nodige
optimalisaties verricht. Het brugontwerp werd in deze studies uiteraard ook onder de loep
genomen, waar men hoofdzakelijk tot doel had om een veilige vaart mogelijk te maken
met maar een persoon op de brug. Dit uiteraard uit oogpunt van efficiency.
Daar de demersale visserij ook een éénpersoons brugaangelegenheid is het zinvol om een
aantal van de uit de studies voortgekomen brugontwerpen nader te bekijken.
Alle brugontwerpen zijn met inbreng van de ergonomie ontworpen en beschouwen de
man / schip relatie. Hierin komen aspecten aan bod zoals:
Technische uitvoering:
Bediening:
Werkniveau:
Werkcondities:

-displays (integratie), knoppen, uitzicht, inrichting.
-reglementen, (verplichte) procedures.
-bediening,bedieningsgemak (ergonomie).
-opleiding, stress, motivatie.
-klimaat, geluidsniveau's, licht
-trillingen,kleuren, afmetingen (ISO-normen).

De koopvaardijbrug is zo ingericht dat een ekonomische veilige vaart van kade naar kade
kan worden bewerkstelligd. Bijzonder op de brug is een uitgebreide route planning, de
ladingsbewaking en interne scheepscommunicatie en een brandstofverbruiksbewaking. In
de visserij ligt de prioriteit bij het vissen, waarbij ergonomische en veiligheidsaspecten
nog steeds op persoonlijke interesse berust, naast de voorschriften op dit gebied.
De gemeenschapplijke brugfunktie tussen koopvaardij en visserij zijn:
-plannen van de vaarroute
-plaatsbepaling
-uitkijk
-besturing
-communicatie
-machinekamerbewaking
-dokumentatie
3.1

Brug 90

Het Nederlandse Instituut voor Zintuigfysiologie TNO-IZF heeft in opdracht van de
Stichting Coördinatie Maritiem Onderzoek (CMO) een ergonomisch verantwoorde brug
ontworpen (H.Schuffel et al,1985-1986). Het bleek dat een optimalisering van een brug
niet alleen in betere apparatuur zit maar ook in het integreren en automatiseren van de
brugfunkties. Dit leidde tot een brugconcept waarbij de meeste brugfunkties op
beeldschermen worden geprojekteerd. Aan de hand van een aantal scheepsongevallen
werd vervolgens met scenario's getoetst (H.Schuffel et al,1987) of deze geïntegreerde
brug een aantal van deze ongevallen had kunnen voorkomen. Dit bleek zo te zijn. In een
simulatie, waarin een route gevaren moest worden en tevens een neventaak volbracht
moest worden,bleek dat het Brug 90 concept vergeleken met een traditionele brug de
minste fouten opleverde.
Als resultaat van het onderzoek werd een M-vormig console ontworpen voor in het
stuurhuis. Zie figuur 4. Een apart console is bedoeld voor de reis voorbereiding. Het
stuurhuis heeft zicht naar alle richtingen.
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Figuur 4,

Stuurhuis BRUG 90, naar Haalbaarheidsstudie brug-90, IZF1987 C-36.

Dit werkstation bevat een semi-automatische kaart, waarbij de positie van het schip, door
middel van een lichtpunt wordt aangegeven. Op deze manier is te zien of de vaarweg
belangrijk afwijkt van de geplande weg (getekende lijn). Deze kaart kan als voorloper van
een elektronische kaart worden gezien, waar het mechanische aspect geheel vervangen
wordt door de elektronika. Het console biedt aan twee mensen plaats. Een vaste plaats
(éénmansbediening) en een assitentie-plaats. Zie figuur 5. Iedere plaats heeft een
beeldscherm voor zich met de belangrijkste scheepsinformatie. Vanuit deze plaatsen kan
staande en zittende worden genavigeerd. Zowel vanuit de stoel als staande zijn de
bedieningen goed te bereiken.

Figuur 5,

Console BRUG 90, naar Haalbaarheidsstudie brug-90.
1. Navigatiebeeldscherm
2. Semi-elektronische zeekaart
3. Machinekamerbewaking e.d.

Het beeldscherm is opgebouwd rond een ARPA, waaromheen de scheepsgegevens zijn
afgebeeld (zie figuur 6). In een opslag is het scheepsgedrag te observeren inclusief de
voorliggende veranderingen. De funkties zijn: ARPA, compas, snelheid, roerstand,

- 11 -

bochtaanwijzer, diepte onder de kiel, schroefomwentelingen, stroom en windsnelheid
(berekend).
Verder bevat het console bewakings en bedieningspanelen voor; communicatie,
machinekamerbewaking en autopilot

Figuur 5,
3.2

Navigatiebeeldscherm BRUG 90.

Schiff der Zukunft

In opdracht van het "Bundesministers für Forsung und Technologie" is aan verschillende
duitse instituten een opdracht gegeven om een "Schiff der Zukunft" te ontwerpen. Uit het
grote pakket van scheepsinnovaties kwamen twee brugconcepten naar voren. Een
symmetrische brug (Fig 7) en een asymmetrische brug (Fig 8). Op beide bruggen is
rekening gehouden met een goed uitzicht

Figuur 6,

Stuurhuisl Schiff der Zukunft, naar Ergebnisse des forschungs- und
Entwicklungsvorhabens -Schiif der Zukunft-,
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De asymmetrische brug heeft de uitstulping aan de stuurboordszijde opdat daar het
voorrangsverkeer vandaan komt.
Ook hier zijn enige brugfunktie geïntegreerd op beeldschermen. Er is ook weer een apart
console voor de planning.
In het navigatie-console is een ARPA voor de man van de wacht aangebracht, op een
beeldscherm is de hele MK-bewaking opvraagbaar en instelbaar, menugestuurd. Er is een
paneel voor de communicatie. Er is weer een semi-automatische kaartenplotter. Verdere
scheepsbewaking en besturing is aanwezig.
Op een apart beeldscherm zijn scheepsnavigatie gegevens te vinden. Zie figuur 9.

Wind 0.0 kts
0 deg

Motor Rpm

Roeruitslaq

1

N
Dolog Status Bottom
w

(©)E
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0 deg

Position55:06:00
04:45:00
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Depth 82.9

O
Course A 7.2 Deg
N5.7 Deg

Figuur 9,

1

|

1

I

Speed ahd 23 kts
srt 05 kts
Rot stbl 0.2

Navigatiebeeldscherm Schijf der Zukunft.

Hier in tegenstelling tot BRUG 90 is sprake van iets mindere integratie, maar wel is het
echolood in zijn geheel afgebeeld."Schiff der Zukunft" heeft een brug op geleverd, die
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daadwerkelijk met de toemalige stand der techniek te bouwen was. Deze brug is voor het
grootste gedeelte ook gerealiseerd op het Duitse onderzoeksvaartuig de "METEOR" en
enkele Amerikaanse koopvaardijschepen.
3.3

Commercieel verkrijgbare geïntegreerde brugsystemen

Een voorbeeld van een commercieel verkrijgbare geïntegreerde brug staat op bijlage 07.
Hier is gekozen voor een W-vormig console met twee ARPA's, een PC wordt gebruikt
voor de reisplanning en kleuren-beeldschermen geven de belangrijkste informatie weer
van; navigatie, weer, scheepsbeweging, machinekamerbewaking en een elektronische
zeekaart.
De Nederlandse firma van Rietschoten en Houwens heeft een systeem (Hydronaut)
ontwikkeld in eerste instantie t.b.v. de Marine en Hydrografische dienst bestaande uit; een
centrale computer, een beeldscherm met elektronische kaart en een terminal. Met de
terminal kan via menukeuze de navigatie-informatie, machinekamerbewaking e.d. worden
opgevraagd. Een centrale computer heeft als voordeel dat op andere plaatsen in het schip
dergelijke informatie opvraagbaar is. Eén centrale computer, echter, maakt navigeren
kwetsbaarder.
Een gedeelte van het Hydronaut-systeem wordt geïnstalleerd op het nieuwe RIVOonderzoeksvaartuig, waarbij het RIVO-vereiste computernetwerk simpel te realiseren is.
Het systeem gaat navigatie- en scheepsgegevens bijhouden en biedt dit vervolgens aan op
het netwerk t.b.v. de brug en onderzoeker.
3.4

K o n k l u s i e s o v e r k o o p v a a r d i jb r u g g e n

Op de geïntegreerde bruggen is nagedacht over hoe informatie aan de gebruiker moet
worden aangeboden. De integratie is tot stand gekomen door beeldschermen te gebruiken
waarop de verschillende scheepsgegevens bijeenstaan, zoals plaatsbepaling, besturing,
diepte en radarinformatie. Er is een beeldscherm voor de machinekamerbewaking en
brandstofverbruik. Zo worden b.v. toerentallen in balken gepresenteerd, waar de kleuren
aangegeven of de waarde in het veilige gebied, het attentie- of in het gevarengebied ligt.
Rood is uiteraard het gevarengebied. De gegevens-balken zijn ongeveer evenlang, in het
geval alles een normale konditie heeft: In één opslag is dus te zien of er iets afwijkt !
Een integratie van brugfunkties in één apparaat eist een backupapparaat, die de funkties
over kan nemen, wanneer het eerste apparaat uitvalt. Ook kan één geïntegreerd apparaat
funktioneren, waarbij alle informatie van apparte units wordt betrokken. De units kunnen
gebruikt worden bij uitval van het geïntegreerde apparaat
Er is een voorkeur voor een M-vormig brugconsole.
Afgeleid van het brug 90 konsept is door het RIVO in samenwerking met een reder en
TNO-IZF een M-vormige brug ontworpen voor de SCH 54, welliswaar met
conventionele apparatuur. Zie bijlage 08.
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4. INTERFACING EN INTEGRATIE

4.1

Interfacing en integratie, stand van zaken

Brugapparatuur werd ontwikkeld met losse informatie- en bedieningseenheden (kasten)
en feitelijk is dat nog zo. De verandering van apparatuur, door de voortschreidende
techniek is op de brug in de loop der jaren duidelijk te zien. Waren DECCA navigatoren
nog zwaar en lijvig, nu is dat een zeer overzichtelijk en klein kastje. Met de huidige
geavanceerde elektronika kan de apparatuur aanmerkelijk meer, dan in vroegere dagen. De
schipper is aanvankelijk schoorvoetend meegegaan in de vaart van nieuwe apparatuur,
mits dat danwel meervangsten, gemak enof status bracht. De jonge generatie maakt gretig
gebruik van de nieuwe technieken. Het bezwaar van nieuwere apparatuur is, dat er een
bedieningsleerfase is. Dit wil weieens problemen opleveren: "Mijn zoon programmeert dit
ding altijd" (S.Tan, TO 89-05). Al vroeg werd getracht apparaten elkaar informatie
(interfacing) toe te spelen (b.v. de DECCA op de papier-trackplotter).
Uiteraard communiceerde de meeste verbindingen analoog (spanning- of
stroomgestuurd). Een maakcontact (relaiscontact), b.v. vanuit het LOG, werd ook
toegepast. De verbinden op de huidige brug zijn nog steeds gedeeltelijk analoog. Met de
komst van digitale systemen is de communicatie aan de ene kant aanzienlijk verbeterd, aan
de andere kant chaotischer geworden. Leverancier hebben zo hun eigen
communicatiesystemen voor hun apparatuur, ontstaan uit een "standalone" brugapparaat,
uitgebreid met een interface-kaart of met een interfacebox tussen de apparaten.

Figuur 10,

Brugapparatuur-interfacing.

De keuze van apparatuur wordt er niet gemakkelijker op, omdat ook naar onderlinge
aansluitmogelijkheden moet worden gekeken. En die mogelijkheden zijn onderhand zeer
uitgebreid geworden. Duidelijk is, dat de meeste informatie gepresenteerd moet worden
aan de schipper. Dit wordt op gebied van navigatie op de trackplotter gedaan.
Trackplotterinformatie is o.a.; zeekaart, positie, afgelegde weg, waypoints, te varen
afstand, te varen tijd, momentane tijd, koers, snelheden en diepte. De bediening van de
trackplotter is een geregelde bezigheid en is weer fabrikant-afhankelijk. Zo is het mogelijk
via druktoesten en menugestuurd tot de vereiste trackplotterfunktie te komen; of met een
lichtpen op het beeldscherm de gewenste funktie kiezen; of met een XY-plateau waarop
met een pen gedrukt wordt (XY-coördinaten komen overeen met coördinaten op het
beeldscherm).
Indien de trackplotter alleen een beeldschermfunktie heeft, dan wordt er voor de
informatieverzameling en rekenwerk een aparte navigator (processor) gebruikt (b.v. Racal
Decca MNS 2000 of MK 53). Deze wordt gevoed met o.a. gyro-, decca- en
loginformatie, de uitvoer gaat naar de stuurautomaat, radar en uiteraard de trackplotter. Er
zijn ook trackplotters, die de navigatorfunktie geïntegreerd hebben (b.v. Furuno GD-170
of GD-180). Het is nu mogelijk om het schip automatisch van way-point naar way-point
te laten varen. Als voorbeeld staan de interfacemogelijkheden op gebied van Furuno
apparatuur op bijlage 09. De integratie van apparatuur kan op deze manier vorm krijgen.
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Het grote voordeel van interfacing van losse eenheden is dat wanneer een apparaat uitvalt
teruggegrepen kan worden op de "stand alone" apparaten. Zeker in het geval van een
dubbel systeem, b.v. plaatsbepaling (Decca en Loran C) . Dit komt de veiligheid ten
goede en wordt reeds toegepast op de moderne boomkorkotter.
Een ontbrekende informatiebron op de trackplotter is nu nog de radarinformatie.
De radarreflektie afgebeeld over een voorgeprogrammeerde zeekaart kan door de
onnauwkeurigheid van de huidige generatie plaatsbepalingsapparatuur een
"schaduwzeekaart" opleveren. Met toekomstige nauwkeurige plaatsbepalingsapparatuur
(GPS) en match-berekeningen voor de objecten kan dit verholpen worden. Vanuit de
"radarsector" wordt het radarapparaat ook geavanceerder. De ARPA toont eveneens de
koersen en afgelegde weg van zowel eigen als vreemde schepen. Een azimuth-correktie
om de radarreflekties te corrigeren t.g.v. het slingeren van het schip is tegenwoordig ook
aanwezig op de ARPA. Zoals vermeld is er een ARPA geïnstalleerd op een kotter.
Ten aanzien van de echoloodinformatie worden de eerste geïntegreerde systemen met
echolood-integratie op de markt aangeboden. De OceanTech (Bijlage 10) combineert
informatie van een ARPA, navigator, echolood en zelfs telex op beeldscherm. Een op een
PC gebaseerd systeem is de Micropiot van SIS limited. Deze systemen zijn nog niet op de
Nederlandse visserij aangetroffen. Wel zijn op de visserijvloot de echosignalen
schakelbaar gemaakt tussen de verschillende display-eenheden, zodat bij uitval toch
verder gewerkt kan worden. Ook zijn echosignalen gelijktijdig te zien op één display
eenheid.
4.2

Interfacestandaards

Al eerder kwam ter sprake de verschillende interfacesystemen van de elektronica
fabrikanten. Dus kan het interfacen van b.v. Racal Decca apparatuur met Furuno of
Sperry zeer moeilijk zo niet onmogelijk zijn, zolang met eigen interfacesysteem wordt
gewerkt. Dit vraagt om standaardisatie.
Al sinds 1980 kwamen Loran-C fabrikanten in Amerika bijeen om te praten over de
koppeling van stuurautomaten aan plaatsbepalings-apparatuur.
De maritieme elektronica fabrikanten in Amerika zijn verenigd in de NMEA, de National
Maritim Electronics Association en zij zochten naar een interface standaard.
In 1980 kwam de NMEA-0180-norm voor Loran-C-ontvangers tot stand. Hierin is zowel
de hardware als de software-specificatie ondergebracht. Het communicatie protocol is
gebaseerd op het bekende RS-232-C protocol. Twee gegevens worden overgestuurd de
Cross Track Error (XTE) en het Data Valid signaal. De stuurautomaat corrigeert hiermee
de roerstand. Het overzenden van de informatie moet liggen tussen eenmaal per 0.8 sec
tot 5 seconden. Men vond de NMEA-0180 te beperkt en er kwam een NMEA-0182 norm.
Deze norm was weinig doordacht en is nooit tot bloei gekomen. De opvolger werd de
NMEA-0183 norm. In principe moesten nu alle voor navigatie van belang zijnde
gegevens met de NMEA-0183-norm getransporteerd kunnen worden. De gegevens
uitwisseling gebeurt in de vorm van een telegram, die het adres van het te bereiken
apparaat en alle afzonderlijke gegevens bevat. Echter er wordt nogal eens afgeweken van
de offiële-norm, zodat een NMEA-0183 kwalificatie niet instaat voor een optimaal
funktioneren. Vrijwel iedere Decca- of Loran-C ontvanger, navigator en trackplotter
beschikt over een NMEA-aansluiting die voor interfacing in aanmerking komt. Met de
stuurautomaten, waar het om begonnen was, ligt het moeilijker. De meest bekende
fabrikanten uit de koopvaardij hebben relatief lang gewacht met het aanbrengen van een
NMEA-ingang.
Een aantal communicatie standaards zijn:
-NMEA-0183
- (Furuno) CEF
- RS-232-C
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Om de huidige interface problematiek het hoofd te bieden is te pleiten voor één goed
gedefinieerde standaard, waarbij de NMEA-0183 standaard het meest gedefinieerd is. De
fabrikanten moeten zich er wel aan houden. Een merkgebonden standaard wordt door de
concurrentie meestal niet geheel overgenomen. In het geval van CIF zijn er fabrikanten,
die deze aansluitmogelijkheid bieden om toch mee te kunnen dingen in een order voor
brugapparatuur.
4.3

Voorwaarde voor integratie

Wettelijke voorschriften betrekking hebbende op brugapparatuur (Scheepvaart Inspectie)
Radiotelefonie, VHF kan 16, MF kan 2182 kHz (nood)oproep moeten ten alle tijden
automatisch te ontvangen en te beluisteren zijn. Radioapparatuur dient ook tevens een
noodvoeding te hebben.
Compas; er moeten ten minste twee vast opgestelde magnetische compassen aan boord
zijn. Op een compas moet gepeild kunnen worden. Op een compas moet gestuurd kunnen
worden. Dit laatste compas mag door een Gyro-compas worden vervangen.
Elekromagnetisch stralende apparatuur moeten op een voorgeschreven afstand van het
magnetisch compas worden geplaatst. Indien het compas (gyro) elektrisch gevoed wordt
dient er een noodvoeding aanwezig te zijn.
Diepte; een echolood is verplicht
Radar, een radar is verplicht.
Richtingzoeker; richtingzoeker is verplicht.
Barometer, een barometer is verplicht
Verlichting; er moet noodverlichting voor apparatuur en brug aanwezig zijn.
Nautische apparatuur, moet voorzien zijn van recente zeekaart informatie, lijst van lichten,
berichten voor de scheepvaart, getijdetafels e.d., noodzakelijk voor een goede vaart.
Adviezen van derden.
ISO-normen:
The International organization for standardization heeft aanbevelingen en richtlijnen
gegeven t.a.v. de bruglayout en brugapparatuur. Enige punten zijn noemenswaard:
- De bruglay-out dient zo te zijn, dat een goed uitzicht behouden blijft bij ieder
werkstation.
- Tussen de werkstations en of consoles moet voldoende loopruimte zijn.
- De bruglay-out dient zo te zijn, dat ten aanzien van de werkstations een adequate
commandoplaats ontstaat voor het middelste voorraam. Indien het uitzicht van
hieruit beperkt is door obstakels voor op het schip , dan moeten er nog twee
plaatsen zijn aan beide zijden van de brug.
- De roergangersplaats is, indien er direkte uitzicht problemen naar achteren zijn,
uit het midden geplaatst, zodat er zicht naar achteren is.
- De belangrijkste navigatie en manoevreerapparatuur moet voldoende bij elkaar
geplaatst zijn opdat een persoon voldoende informatie krijgt en in staat is alle
opdrachten uit te voeren.
- Belangrijke instrumenten die hun informatie naar meedere andere instrumenten
sturen kunnen boven de voorramen geplaatst worden. Instrumenten zoals:
scheepskoers, wind, water, diepte snelheid, roerstand en toerental schroef.
- Consoles hebben een op de mens toegepaste afmeting.
- Apparatuur in consoles moeten zowel zittend als staand goed (ergonomisch) te
bedienen zijn.
- Informatie-presentatie in een console wordt in principe in het verticale gedeelte
gedaan.
- Bedieningen zitten in het horizontale gedeelte van het console.
- Aanbeveling voor een werkstation voor de navigatie is
Radar
Positie-ontvanger
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Diepte indikator
Kaartentafel / Trackplotter.
- Aanbevelingen voor een werkstation voor manoevereren is
Radar display
ARPA
Motor- en schroefbediening,
Roerstandaanwijzer,
Toerental schroef,
Schroefspoedaanwijzer,
Snelheid en afgelgde weg aanwijzer.
- Aanbeveling voor een extra werkstation voor beide is
Autopilot,
Roerstand aanwijzer,
Gyro repeater,
Snelheid en afgelegde weg aanwijzer,
Intercom,
VHF-Radioapparatuur,
Noodstop,
Alarmreset mogelijkheden,
Bochtaanwijzer,
Fluit,
Zoeklicht,
Magnetisch compas,
klok,
ruitenwissers.
-

Een digitale uitlezing wordt niet gebruikt bij snel varierende gegevens.
Schalen van instrumenten zijn indien circulair met de klok mee.
Lineaire schalen gaan van links naar rechts.
Instrumenten worden in de richting van de bediener gezet.
Er moet op minimale licht reflektie gelet worden.
Charakterhoogte zal niet beneden de 3,5 keer de leesafstand zijn.
Alle informatie moet s'nachts op een donker niet reflekterende achtergrond
geprojekteerd zijn.
Rechthoekige knoppen gebruikt men voor bedieningen
Ronde lichten gebruikt men voor signaleringen.
Geluidsoverlast moet minimaal zijn.
Trillingen moeten minimaal zijn.
De bruginrichting moet aangepaste kleuren hebben.

Verdere aanbevelingen zijn:
- Er moet ook gelet worden op onderbelasting van de man op de brug
(Ergonomierapporten), zodat hij niet in slaap valt
- Er moeten prioriteiten komen in de afhandeling van alarmen.
Uit de eerder onderzoek voor de koopvaardij blijkt een integratie tot stand te komen via
beeldschermen. Ook voor de visserij moet dit mogelijk zijn, waarbij tijdens het halen en
vieren (lierbediening) gezocht moet worden naar een integrale opstelling van lierhendels,
generatorschakelaars, besturing en uitkijkfunkties.

- 18-

5. KONKLUSIE
Voor de koopvaardij is een geïntegreerde brug een feit. Vanuit het gezichtspunt van de
fabrikant is dit een voldoende grote markt om apparatuur voor te ontwikkelen.
De visserij is relatief gezien een kleine markt met specifieke vragen op apparatuurgebied.
Voor de visserij geldt:
- Interfacing is nu onoverzichtelijk. Binnen afzienbare tijd komt verbetering en een
verdere integratie vanuit de industrie is te verwachten.
- Een geïntegreerd brugsysteem is noodzakelijk om de visserij-brugtaken vanuit
veiligheid en ergonomie te verbeteren.
- De huidige realiteit is, dat een losse systemen visserijbrug wordt opgeleverd,
waarbij alle koppel mogelijkheden tussen de diverse apparaten zoveel mogelijk
worden benut.
- De integratie op de visserij kan net zoals bij de koopvaardij via beeldschermen,
waarbij de diverse funktie bijeen gebracht zijn. Gedacht wordt aan een;
1.Centrale display unit: die de funkties integreert van:
Radar
Trackplotter
Manoevreergegevens
Echolood
(Waarbij de alarmering van de diverse funkties volgens een hierarchische
struktuur moet plaats vinden).
2.Een machinekamerbewakingscomputer: met hierarchisch gestructureerde
alarmen.
3.Een integrale lierbediening: Zaken zoals radar-observatie en uitzicht worden
nu verwaarloost. Een manoevreervoorziening is in de nabijheid van de
lierhendels wel te vinden. Onderzoek is noodzakelijk om te bestuderen of de
lierbediening ten eerste ergonomischer kan, waarbij het aspect zicht op het
werkdek van belang is en ten tweede dat de navigatietaken voldoende aandacht
behouden.
Verder onderzoek richt zich op; de centrale display-unit (TU-Delft/RIVO) en de integrale
lierbediening (TNO-IZF/RIVO). Voor beide onderzoeken is professioneel ergonomisch
taakonderzoek noodzakelijk, opdat een optimaal "human-interface" kan worden bereikt.
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Bijlage 01

The All New

Super-Sophisticated
Color Video Plotter
Model GD-180

The GD-180 Video Plotter
automatically plots the course of
own ship, to the accuracy of the
navigator used, when connected
to a FURUNO satnav, loran, GPS,
satnav-omega hybrid or other
navigation equipment.
Visual plotting not only facilitates
positioning but can greatly
increase safety and efficiency of
navigation. Navigation dangers,
waypoints and other positions can
be easily marked on-screen by
adjusting the cursor lines.
Courseline, event marks, waypoint
marks, etc. can be drawn in any of
7 colors. Any specific color plot can
be erased or recalled at will. The
data is protected by a built-in
backup battery when the
equipment is switched off.
Standard 3.5" floppy disk provides
extremely large memory capacity
in this class of equipment for
storing all important navigational
data and own ship course.

■ equipment
Compact, cost-effective visual plotting

■ On-screen Navigation data: ship's
position in Lat/Lon, map scale,
Bearing/range to a waypoint, ship's
speed and course, water temperature or
depth (sensor required), UL of cursor
position, Range/Bearing to a cursor
position, Event Marks and
Year/Date/Time
■ Plots own ship course and displays
navigation marks in 7 colors on 12" high
resolution CRT. Position data may be fed
from Loran, Satnav or GPS
■ Built in 3.5-in Floppy Disk to store
courseline and navigation marks

■ RAM and/or ROM card option: RAM card
for storing user-made chart and ROM card
with factory-digitized nav chart
■ Easy operation by cableless remote
controller. User-programmable remote
controller available as option
■ Wide selection of external equipment for
data input/output in FURUNO CIF or
NMEA 0183 format
■ Provides 'quick selection of map scale
between wide range of 1/1,000 and
1/9,500,000
■ 100 waypoints, 1000 event marks and 10
danger points

® Tt1e future today with FURUNO·s electronics tectinology.

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

9-52. Ash,hara-cho. N1sh1nom,ya C,ty. Japan
Tetephone (0798) 65-2111. Telex 5644-325. Telefax (0798) 65-4200
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Bijlage 02

MICROPROCESSOR-CONTROLLED
MULTIFUNCTION AUTOPILOT
Model FAP-50

The future today with FURUNO's electronics technology

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.
9-52. Ashihara-cho, Nishinomiya City, Japan
Telephone: (0798) 65-2111. Telex: 5644-325. Telefax: (0798) 65-4200

Catalogue No . M-1503

Bijlage 03

15-INCH RASTERS,CAN RADAR

Model FR-1500D/DA series

The future today w1th FURUNO's electronics technology

Catalogue No.NPG-R23a

FURUNO ELECTRIC CO .. LTD.
9-52. Ash1hara-cho. N1sh1nomiya C,ty. Japan
Telephone (0798165-2111. Telex 5644-325. Telefax:(0798)65-4200
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C displày wlth anti-collislon m
g�uard zones· ahd sènii automátic electronlc plotting feature: .,. -, - ;'i:,'.:f.".• '. Sui�ble.for ln�er;witchlng with conventional Racal Decca Master se�ies
radars. Interfaces avallable for operating the colour ARPA as slave to
radars of other manufacture.
• Backed by the Racal-Decca Service company with trained engineers at
principle ports throughout the world.
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Advanced Automated Navigation Systems
Boosting Information Accuracy and
Labor Efficiency

_;.1�1on Con:rol Unit

• Centralized color graphic display of
:,eeded information
• H,gt1 reliability backed by fail-safe
:unct,ons and self-testing facility
·• ,\utomated navigation

Bridge automation Is the most im
portant requirement lor today's ocean
go,ng sh,ps. The new SNA-90/91 Total
Navigator 111 automated navigation
systems are designed to dramatically
enhance bridge operations through the
éldoption of easy-to-read displays, per
m,tting taster p,ckup of accurate infor
mation. and ergonomically simple opera
:,on control.
The basic system consists of a navi
gation control unit, two ARPAs, a plan
ning terminal, a read-out printer and a
digitizer tablet. The navigation control
unit. connected to sensors, features a
20 - raster-scan multicolor CAT screen
that provides a centralized graphic dis
play of necessary information on navi
gation. weather. huil motions and engine
status. as well as electronic charts.

· Route planning based on ARPA data
· Sh,o trail predict,on according to
pl,rnned route
· ,\utoma:ic autopilot contra!
· .t;uto-logging and nav,gational calcu1ar1ons

·---

:lL:

Printer
·; ,,., SNA-� ,s ,ntegrated w,th JRC 28 • CRT
•·.-:,-� ARP"-5_ !he SNA-91 features Raytheon 23 ·
cr-rr r·,p12 ARPAs

Planning Termmal

lJ RC I Japan Rudi.o Co., .îid.
S.rce 1915
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klok, temperatuur,
clinometers, log,
windkracht & -richting
roer- & spoedstand, koers
(nood-)lier
bediening
Stuurautomaat
Spoedbed.
Roerbediening

CD
141
FE-824
VHF

\

>J

magnetisch
kompas

O
STUURSTAND(?)

Machinekam.
bewaking

Schakelpaneel
lichten

SatNav
GPS
Decca
Loran
NavTex
Facs

Radio
communicatie

1
FCV-140 28 kHz kleuren echolood
CSH-50
55 kHz multibeam kleuren sonar
CH-12
150 kHz multi-sector kleuren sonar
CD-141
rasterscan radar monitor
950C
19.5 kHz kleuren sonar
FE-824
schrijvend echoload

SCH 54, Bruglayout
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GEAR & EQUIPMENT

First colour video plotter
to be fully integrated
claims OceanTech Ine

bathymetric contours can then be created
and displayed trom depth data collected.
T he unit displays up to 40 moving tar
gets, ecquired using ARPA rad:.r, a:id tar
get trails can be tumed on or off. This
model currently operates with Krupp Atlas
ARPA radars, although it wilt be able to
operate with other brands by the middle of
this year.
Telex communication is avaitable and
SeaPlot serves as a telex terminal lor
Sitor-capable radios; it can transmit.
receive, store and print messages.

Free software upgrades
OceanTech says that this is the first
video plotter tor the commercial fishing
industry that can be maintained as state
of the art, via software upgrades. Soft
ware upgrades are supplied free of
charge tor one year after purchase of the
plotter.

Memory capacity
The term performance takes on a new
meaning with this model's memory capac
ity of over three million points of internal
storage in up to 400 plots. Access to
plots is instantaneous.
According to
Macgill Lynde, president, "This etiminates
low memory probtems. having to delete
existing plots, slow loading of data and
having to keep track of various cartridges,
discs or tapes. SeaPlot 286R is very last
and can_ draw 1000 points in under two
seconds. We have eliminated the prob
lems that most fishermen experience with
other plott�rs.� � ·

. ·.�.....' �: �-

....

Catch--. .·and
ship's log
.

T he first colour video plotter to integrate
and simultaneously display data trom a
depth sounder, ARPA radar and naviga
tor, while also providing telex communica
tions, data logging and advanced platting
functions has been introduced by Ocean
Tech Ine of Seattle, USA.
SeaPlot 286A automatically displays and

saves depth information from an
echosounder; fishermen can now have a
continuous and accurate collection of
depth information lor their favoured
grounds. Up to five depth strata can be
defined and a separate colour assigned to
each, allowing the user to display only the
Colour-coded
desired depth ranges.

Other features include an automatic and
integrated catch log and ship's log. The
catch log automatically marks the ship's
track, records ship position, date. time,
depth, sorts catch data and produces
reports.
The SeaPlot 286R is designed tor ease
of use, with all the commands being
selected trom on-screen menus. via a
trackball. The unit Is constructed around
the toughest, marine-grade, rack-mount
able computer equipment available. lt is
fully IBM PC/AT compatible and provides
the versatility to run oiher IBM pro
grammes.
OceanTech has standardised on the
NMEA 0183 data format and interfaces
with any navigators, Loran, GPS. SatNav.
depth sounders and autopilots which use
NMEA 0183; Furuno CIF is also supported

