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1. inleiding;.
Door de Studiedienst VlissAngen wordt voor plaatsbe

paling op de Westeraohelde gebruik gemaakt van een Toran- 
systeem*

Het Toran-systeem, zoals door de Studiedienst 
Vliaaingen wordt toegepaat ia niet voorzien van lane-identi- 
floatie, In de daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt 
hierin voorzien door middel van toepassing van het programma
pakket TORAN op de Hewlett-Packard 9Ô25A.

Voor het programmapakket TORAN zijn de volgende deel
programma's beschikbaar:

Toran 10 - Lanebewakingsprograrama.
Toran 20 - Programma voor het navigeren over

positielijnen onder lanebewaking.
Toran 30 - Programma voor het varen van raaien

dwars door het patroon onder lane
bewaking.

Bovengenoemde programmatuur is tot stand gekomen met mede
werking van de Meetkundige Dienst te Delft*



2. APPARATUUR.

2.1 Samenstelling; boordapparatuur.

De programmatuur is afgestemd op de aanwezigheid 
aan boord van het vaartuig van de volgende apparatuur;
a. Toran-ontvanger model Pj
b. Calculator Hewlett-Packard type HP 9Ö25A voorzien van 

general and extended I/O ROM en string and advanoed 
programming ROM}
x,y-dlsplay (ontw, M.D.) voorzien van plotpulsgenerator 
ten behoeve van echolood}

d. LR-indicator (ontw. M.D.);
e. interface Hewlett-Packard 9&032 en 9Ö033 (2 x).



3. TORAK 10.

3*1 Doei.
Het uitvoeren van lanebewaking op het Toran-plaats-

bepalingasysteera en het aansturen van de randapparatuur.

3.2 Beschrijving van de uitvoer.

Bij de presentatie, op het x-y display en de D/R-
aanwijzer verschijnt;
- Op het X display de op eventuele laneslips geaorrigeerde 

lanewaarde van patroon A in centilanes.
- Op het y display de op eventuele laneslips gecorrigeerde 

lanewaarde van patroon B in centilanes.
- Op het display van de L/R-aanwijzer de op eventuele 

laneslips gecorrigeerde lanewaarde van patroon A c.q. 
patroon B afhankelijk van de gewenste presentatie.

- De wijzer van de L/R-aanwijzer geeft de afwijking weer 
ten opzichte van de dichtsbijzijnde gehele lane-waarde 
van het gewenste patroon (let op de juiste poling).



3o3 .B»dieningshandleiairig.

- ïoranontvanger aanbotten
- referentiewaarden instellen
- x y display aanzetten
- cassette met programma's inzetten
- rekeneenheid aanzetten

Dit heeft een automatische start tot gevolg

Hetgeen tussen de symbolen [> en <] ie omechreven 
of vermeld dient op het toetsenbord te worden in
getypt

In geval de rekenmachine reeds aanstaat ldp 
intypen gevolgd door het indrukken van de execute 
toets

- op het display van de rekeneenheid verschijnt 
nu de volgende regel:
typ in: o (bew), 1 (lanes), 2 (raaien)

- op het toetsenbord o intypen gevolgt door het 
indrukken van de continuetoets

- Het programma wordt nu geladen en tevens ge
start

- de op dat moment in de Toranontvanger aanwezige 
informatie van patroon A en patroon B wordt 
beschouwd ais de juiste referentiewaarde en 
deze informatie wordt op de printstrook afge
drukt

- de overgang van patroon A naar patroon B en
andersom op de wijzereenheid kan worden
bereikt door het indrukken van de speciale
functie toets shift f,3
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Tijdens de werking van het programma kan de 
positie in Torancoördinaten worden, uitgepriut 
door de speciale functietoets in te 
drukken

Indien het echolood aanstaat kan een manuale 
plot gegenereerd worden door het ludrukken van de 
speciale functie toets £.,q * De bijbehorende po
sitie in Toran-coördinaten wordt op de prlntstrook 
afgedrukt.

Opmerking:

Indien de ïoranontvanger en/of de rekeneenheid 
een alarm geeft of de rekeneenheid een fout
boodschap (error) geeft die een normale werking 
van het programma stopt of men zelf de werking 
van het programma stop aet dient er een nieuwe 
referentie van de waarden vau de ïoranontvanger 
plaats te vinden.

Bij geval van het optreden van een alarm wordt 
tevens een melding van dit alarm op de print- 
ntrook gegeven. De positie die er bij geprint 
wordt is die van de laatste correct ontvangen 
ïoronwaarden.
Indien bovengenoemde meldingen optreden dient 
de gehele procedure te worden herhaald.

GD

GD
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4. TOBAN 20. (

4*1 Doei»

Het onder lanebewaking kunnen varen van positie- 
lijnen of onderdelen hiervan, het generen van een plot- 
streep op het echogram bij het overschrijden van een 
instelbaar plotinterval in centilanes, alsmede het aan-» 
sturen van de randapparatuur.

4,2 Beschrijving van de uitvoer»

Bij de presentatie op het x-y display L/H-aanwijzer 
en echolood verschijnt:

- Op het X display de op eventuele laneslips geouorrigeerde 
lanewaarde van het kruisend patroon in centilanes.

- Op het y display de op eventuele laneslips gecorrigeerde 
lanewaarde van het te varen patroon in centilanes.

- Op het display van de L/R-aanwijzer de op eventuele 
laneslips gecorrigeerde lanewaarde van het te varen 
patroon in centilanes,

- Indien de afwijking ten opzichte van de te varen lane
waarde minder dan 50 centilanes bedraagt dan zal de 
wijzer deze afwijking aangeven, (Let op de juiste poling).

- Indien registratie plaatsvindt wordt op het echogram bij 
overschrijding van het ingestelde plotinterval een 
plotstreep gegenereerd. De bij deze plot behorende 
registratie op de printstrook wordt verderop in deze 
programmahandleiding nader omschreven.
Komt de overschrijding van het plotinterval bovendien 
overeen met een hele lane doorgang dan wordt er een 
dubbele plotstreep op het echogram gegevereerd.



**•3 Bedienlngshandleiding.
• Toranontvanger aanzetten
- referentiewaarden instellen
- x y display aanzetten
- cassette met programma's inzetten
- rekeneenheid aanzetten

Dit heeft een automatische start tot gevolg*

Hetgeen tussen de symbolen en <] is omschreven 
of vermeld dient op het toetsenbord te worden inge
typt

In geval de rekenmachine reeds aanstaat 
ldp intypen gevolgd door het Indrukken van 
de execute toets.

- op het display van de rekeneenheid verschijnt 
nu de volgende regel;
typ in; o (bew), 1 (lanes), 2. (raaien)

- op het toetsenbord 1 intypen gevolgd door 
het indrukken van de continue toets

- het programma wordt nu geladen en tevens 
gestart

- de op dat moment in de Toranontvanger aan
wezige informatie van patroon A en patroon 
B wordt beschouwd ais de juiste referentie
waarde en deze informatie wordt op de print- 
strook afgedrukt

- op het display van de rekeneenheid wordt nu 
achtereenvolgens om de navolgende Invoer- 
gegevens gevraagd;

1. objekt;
Men dient de naam van het objekt in te typen [> objekt 
gevolgd door het indr.ukken van de continue 
toets. De naam van het objekt mag maximaal 
16 karakters bedragen.

^  cowrtwue ^

O  ldp <]

V  J

o Q  <i
CONTINUE ^
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2 • ob.jektcode :
Men dient de naam van de objektcode in te 
typen gevolgd door het indrukken, van de 
continue toets. De code raag maximaal 16 
karakters bedragen,

3 ♦ vaartuig:
Men dient de naam van het vaartuig in te 
typen gevolgd door het indrukken van de 
continue toets. De neara van het vaartuig 
mag maximaal 16 karakters bedragen.

ht waarnemer ;

Men dient de naam van de waarnemer in te 
typen gevolgd door het indrukken van de 
continue toets. De naam van de waarnemer 
mag maximaal 16 karakters bedragen.

5. datum:
Men dient de datum op volgende wijse in te 
typen: Jaartal-maand-datum (bv. 77121*0 ge
volgd door het indrukken van de continue 
toets.

6. plotinterval:
Men dient het plotinterval in centilanes in 
te typen gevolgd door het indrukken van 
continue toets.

7. tolerantie :
Men dient de tolerantie in centilanes in te 
typen gevolgd door het indrukken van de 
continue toets.

8. patroon:
afhankelijk van het te varen patroon a of b 
intypen gevolgd door het indrukken van de 
continue toets.
Indien de waarde van patroon B groter of 
gelijk 600 000 is zal bij hut afdrukken op 
de printstrook van het te varen patroon

- i.p,v.

[>ob jektcode^J

^  CONTINUE ^

[> vaartuig <]

CONTINUE ^

£>waarnemer<3

^  CONTINUE ^

£> datum <]

CONTINUE

£> plot interval <]C CONTINUE

O  tolerantie<Q |

CONTINUE D
O  patroon <]

CONTINUE

I
I
I
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i,p.v. 1 letter 2 letters worden geprint 
(voorbeeld: voor het tevyren patroon A wordt 

AA afgedrukt,
voor het tevaren patroon B wordt 
BB af ge drukt)

9«-locale correktio patroon A :
Hier moet de fcerplaatse van het referentie
punt geldende locale correktie van patroon A 
in centilanes worden ingevoerd gevolgd door 
het indrukken van de continue toets.
Indien ala locale correktie een waarde groter 
dan 50 of kleiner dan -50 wordt ingevoerd 
wordt ar een fout boodschap op de printstrook 
afgedrukt.
Na eerst een locale correktie waarde voor 
patroon B te hebben ingevoerd zal dan opnieuw 
oni de locale correkties voor beide patronen 
gevraagd worden.

10. locale correktie patroon B :
Hier moet de terplaatse van het referentiepunt 
geldende locale correktie van patroon B in 
centilanes worden ingevoerd gevolgd door het 
indrukken van de continue toets.
Indien als totale correktie een waarde groter 
dan 50 of kleiner dan -50 wordt ingevoerd 
wordt er een fout boodschap op de printstrook 
afgedrukt.
Onmiddellijk hierna wordt opnieuw om de locale 
correkties voor beide patronen gevraagd.

11 i Vóór het invoeren van lane indentificatie(locale 
correkties en begintijd dient men de speciale 
functie-toêts fo in te drukken.
Indien in het gebied waar de lodingen worden 
verricht voor een van beide patronen andere loc. 
correkties moeten worden toe gepast dan die welke 
zijn ingevoerd voor het ref. station moeten deze 
in alle gevallen voor beide patronen opnieuw 
worden ingebracht (zie onder punt 12).

£> loc. corr. 
patroon A <J

^  CONTINUE

[> loc. corr. 
patroon B <)

^  COWTtKUe ^

m
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Wanneer de locale correkties niet behoeven 
te worden aangepast dan kunnen de vragen onder 
punt 12 worden overgeslagen door middel van 
het Indrukken van de speciale functie toets

Invoering van een locale correktie waarvan de 
absolute waarde groter dan 50 ist resulteerd 
in een fout boodschap op de printstrook en 
wordt niet geaccepteerd. De locale correktie 
blijft gelijk aan de laatste wel geaccepteerde 
waarde •

12a nieuwe locale correktie patroon A :
De locale correktie yan patroon A invoeren in 
centilanes gevolgd door het indrukken van de 
speciale functie toets f

12b locale correktie patroon B :
De locale correktie van patroon B invoeren in 
centilanes gevolgd door het indrukken van de 
speciale functie toets f^.

Achtereenvolgens moet nu worden ingetypt:

15. lanenummer:
Van de te varen lane (bv. 125 of 125,20) ge
volgd door het indrukken van de speciale 
functie toets f^,

lh, minimum lanewaarde:
Van het kruisend patroon gevolgd door het in
drukken van de speciale functie toets f .

15, maximum lanewaarde:
Van het kruisend patroon gevolgd door het in
drukken van de speciale functie toets f ,

Nadat de maximum lanewaarde is ingevoerd 
volgt een afdruk op de printstrook van de in-
voergegevens•

GD

£> loc. corr» 
patroon A <3

e---m
£5 loc * corr. 

patroon B <3

CD

£> lanenummer <]CD
£> minimum lane- 

waarde <JGD
£>maximum lane

waarde o

i
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Daarna wordt x-y display en L/R-aanwijzer aan
gestuurd ten opzichte van onderhavige 
positielijn (zie informatie blz b ).
De begintijd moet worden ingevoerd vlak 
voor de aanvang van de eigenlijke registratie

16. begintijd;
in de vorm van uren . minuten, gevolgd door [>begintijd <] 
het indrukken van de speciale functie toets
V

17» Aanvang der registratie ^an worden verkregen 
door middel van het indrukken van de speciale 
functie toets f .

Hierna wordt op één regel achtereenvolgens 
uitgeprint :
- het plotnummer.
- de waarde van het kruisend patroon afhanke

lijk van het plotinterval.
- de afwijking van de te vnren lanewaarde in 

centilanes indien deze kleiner is dan 999 
en groter dan -99. dn alle andere gevallen 
worden 3 dollartekens geprint.

Bevindt men zich in een gebied buiten de opge
geven tolerantie aan weerszijden van de te 
varen lanewaarde dan wordt ala extra marke-

GD

O  getal <J

- Einde invoergegevens.
N.B. Voor juiste werking van het programma dienen 

alle voornoemde invoerhandelingen correkt te 
zijn uitgevoerd.
Wanneer men tijdens of na het invoeren van 
de gegevens omtrent de te varen positielijn 
een fout heeft gemaakt kan deze worden her
steld door middel van het intypen van een GD
willekeurig getal gevolgd door het indrukken 
van de speciale functie toets f

Voornoemde correktie is mogelijk tot het 
moment dat in de registratie mode een eerste 
registratie heeft plaatsgevonden.

GD



ring een regel met een zestal kruisjes 
geprint.

Tijdens de werking van het programma is het 
mogelijk om de navolgende wijzigingen in het 
verloop van het programma in, te brengen*,
- Onderbreken en vervolgens registratie«

Het onderbreken en het vervolgen van de
registratie geschiedt door het drukken van ©
de speciale functie toets f *

Veranderen van presentatie op het display 
van de wijzereenheid»
Overgang van de gevaren naar de kruisende 
lanewaarde op het onderhavige display en 
omgekeerd wordt verkregen door middel van 
het indrukken van de speciale functie 
toets shift f.

(*“'") GD> w /

3 *
- Veranderen plotinterval.

Het veranderen van plotinterval geschiedt £>nieuw plot-
in torvsiXdoor middel van het intypen van het nieuwe .

plotinterval gevolgd door het indrukken van de ©  
speciale functie toets fg.

- Veranderen tolerantie.
Het veranderen van tolerantie geschiedt [>nieuwe tole-

' râiiti©door middel van het intypen van de nieuwe
tolerantiewaarde gevolgd door het indrukken 
van de speciale functie toets f^.

Printen positie.
Tijdens de werking van het programma kan de 
positie in Torancoërdinaten worden uitge
print door de speciale functie toets f ^  
in te drukken.

©

©
- Tussentijds invoeren van M.B,T.-tijd.

Tijdens de werking van het programma kan de £>tussentijd^)
tijd in vorm van uren . minuten worden inge
typt waarna door het indrukken van de 
speciale functie toets f^ deze tijd op de 
printstrook wordt 'afgedrukt.

©
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" Manuale plotstreep op het, echogram.
Tijdens het varen van een positielijn ia het 
mogelijk om een manuale plot te genereren op 
het echogram door het indrukken van de speciale 
functie toets
Op de printstrook wordt de aanduiding "MAN" 
afgedrukt met de bijbehorende registratie van 
de positie. De manuale plot wordt niet in de 
nummering van het aantal plots meegeteld.

N.B. In de registratie mode worden de manuale
plots wel in de beschouwing opgenomen voor 
het bepalen van de afstand van het begin tot 
het einde van de registratie.

[>nieuwe loc. 
corr. pa
troon A <]

- Veranderen van locale correkties.
Indien hot noodzakelijk is om tijdens het 
varen over een positielijn voor £én of beide 
patronen van locale correktie te veranderen 
dan geschiedt dit door middel van het intypen van [ #H,PT II 1̂0 
de nieuwe locale correktie gevolgd door het in
drukken van de speciale functie toets shift f . £>nieuwe loc,

corr» pavoor patroon A, shift voor patroon B.
Onmiddellijk hierna worden de nieuwe locale 
correkties, welke vopr alle volgende registra
ties gelden, op de printstrook afgedrukt. 
Invoering van een locale correktie waarvan de 
absolute v/aarde groter is dan 50* resulteert in 
een fout«- boodschap op de printstrook en wordt 
niet geaccepteerd.
De locale correktie blijft gelijk aan de laatste 
wel geaccepteerde waarde.

“ Beelndigen van gevaren lene.
Aan het eind van de gevaren larie kun de registra
tie worden gestopt door de speciale functie 
toets in te drukkc-n.

troon B <j 

g  f u )

UÏ
Op het display van de rekenmachine wordt 
nu om de invoer van de eindtijd gevraagd.
Men dient deze eindtijd in de vorm van uren . 
minuten in te typen gevolgd door het indruk
ken van de speciale functie toets f .

Oeindti jd<3

GsD



Op de printer wordt nu afgedrukt de eindtijd 
en de tijdens de registratie opgetreden mi
nium en maximumwaarde van het kruisend patroon.
Indien geen wijzigingen aangebracht moeten 
worden in patroon, waarnemer, objekt en objekt- 
code dan voor registratie bij; 
a een nieuw te varen lanewaarde; handleiding

vervolgen bij punt 11 van de invoergegevens , s
t,w. het indrukken van de speciale funktie L » J
toets fo;

b dezelfde te varen lanewaarde (herhaling):
Hiervoor dient men de speciale functie toets — ■»
f^ in te drukken en de handleiding vervolgen L — J
bij punt 16 van de invoergegevens t.w. het invoeren 
van de begintijd.

Indien na het beëindigen van de gevaren lane êên 
of meerdere van de in de vorige alinea genoemde 
wijzigingen aangebracht moeten worden dient dit 
ais volgl, te geschieden:
Veranderen patroon:
Het veranderen van het te varen patroon is alleen 
mogelijk voor aanvang van de aansturing van het 
x-y display eu de L/R-aanwijzer voor een bepaalde 
positielijn. [>"patroorin<]

Veranderen waarnemer;
Het veranderen van de naam van de waarnemer kan ¡^"waai-nemer"<]
geschieden door het tussen aanhallingstekens

De paLroonverandering geschiedt door 
bord het tussen aanhalingstekens intypen van a c.q 
b gevolgd door het indrukken van de speciale 
functie toets fo.o

Intypen van de nieuwe naam gevolgd door het 
gelijktijdig indrukken van zowel dé shift toets 
ais de speciale functie toets .



Veranderen ob.jekt:
Het veranderen van objekt kan geschieden door 
het tussen aanhalingstekens intypen van de 
nieuwe objektnaam gevolgd door he t gelijktij
dig indrukken van zowel de shift-toets ala 
de speciale functie toets fo.

O  "objekt" <]

Q  QT)

Q  GD

GD

Veranderen objektcode:
Het veranderen van de objektcode kan geschieden [>"objektcode"<] 
door het tussen aanhalingstekens Intypen van de 
nieuwe objektcode gevolgd door het gelijktijdig 
indrukken van de shift-toets en de speciale 
functie toets f ,

Voor registratie bij een nieuw te varen lane
waarde de handleiding hierna vervolgen bij punt 
11 van de invoergegevens t.w. het indrukken van 
de speciale functie toets fo.

Indien men een opneming van een zojuist gevaren 
positielijn wilt herhalen of ais men een registratie 
wilt voorzetten welke is afgesloten met f^ en 
("einde raai") is het mogelijk de registratie van 
dezelfde positielijn opnieuw aan te vangen door 
middel van het indrukken van de speciale functie 
toets
Hierna de handleiding vervolgen bij punt 16 t.w. 
het invoeren van de begintijd.

GD

Opmerkingen
- Indien de Toranontvanger en/of de rekeneen

heid een alarm geeft of de rekeneenheid een 
fout boodschap (error) geeft die de nopmale 
werking van het programma stopt of men zelf 
de werking van het programma stop zet dient er 
een nieuwe refeientie van de waarden van de 
Toranontvanger plaats te vinden.
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Bij geval van het optreden van een alarm 
wordt tevens een melding van dit alarm op de 
printer gegeven. De positie die er bij ge
print wordt ie die van de laatste correkt 
ontvangen Toranwaarden.

Indien bovengenoemde meldingen optreden dient 
de gehele procedure te worden gestart.
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5* TORAN 30«

5.1 Doei.

Het onder lanebewaking kunnen varen van raaien dwars 
door het Toran-patroon» het genereren van een plotstreep op het 
echogram bij het overschrijden van een instelbaar plotinterval 
in meters» alsmede het aansturen van de randapparatuur.

5*2 Beschrijving van de uitvoer •

Bij de presentatie op het x~y display en wijzereenheid 
en echolood verschijnt;

- Op het X display de loodrecht op de raai geprojekteerde 
afstand ten opzichte van het nulpunt van de raai in 
meters.

- Op het y display de afwijking ten opzichte van de te 
varen raai in meters.

- Op het display van de wijzereenheid de loodrecht op 
de raai geprojekteerde afstand ten opzichte van het 
nulpunt van de raai in meters.

- Indien de afwijking ten opzichte van de te varen 
raai minder dan 50 meter bedraagt zal de wijzer deze 
afwijking aangeven. (Let op juiste poling).

- Indien registratie plaatsvindt wordt op hat echogram 
bij overschrijding van het ingestelde plotinterval een 
plotstreep gegenereerd. De bij deze plot behorende regi
stratie op de printstrook wordt verderop in de programma- 
handleiding nader omschreven.
Komt de overschrijding van het plotinterval overeen met 
een afstand in de raai welke een 10-vcud bedraagt van 
het Ingestelde plotinterval dan wordt er een dubbele 
plotstreep op het echogram gegenereerd.



-2Ó*
\

5*3 BeáleningaJaydleiding»

- Toranontvanger aanzetten
- referentiewaarden instellen
- x-y display annaetten
- cassette met programma's inzetten
- rekeneenheid aanzetten

Dit heeft een automatische start tot gevolg.

Hetgeen tussen de symbolen [> en <| is oraschreven 
of vermeld dient op het toetsenbord te worden 
inge typt,

In geval de rekenmachine reeds aanstaat ldp 
intypen gevolgd door het indrukken van de 
execute toets

- op het display van de rekeneenheid verschijnt 
nu de volgende regel:
typ in: o (bew), 1 (lanes), 2 (raaien)

- op het toetsenbord 2 intypen gevolgd door 
het indrukken van de continue toets

- het programma wordt nu geladen en tevens 
gestart

- de op dat moment in de Toranontvanger aan
wezige informatie van patroon k en patroon 
B wordt beschouwd ais de juiste referentie 
waarde en deze informatie wordt op de 
printstrook afgedrukt

Op het display van de rekeneenheid wordt nu 
achtereenvolgens om de navolgende Invoergegevens 
gevraagd :
1 . objekt:

De naam van het objekt dient te worden Inge- [> objekt <] 
typt gevolgd door het indrukken van de

( CONTINUEcontinue toets. De naam van het objekt mag 
maximaal 16 karakters bedragen,

O  ldp <J

E
X
E
C
u
T
e

CONTINUE
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2 . objektcode :
De naam van de objektcode dient te worden 
ingetypt gevolgd door het indrukken vun 
de continue toe ta. De code mag maximaal 16 
karakters bedragen.

3. vaartuig;
De naam van het vaartuig dient te worden 
ingetypt gevolgd door het Indrukken van de 
continue toets» De naam raag maximaal 16 
karakters bedragen.

waarnemer ;
De naam van de waarnemer dient te worden 
ingetypt gevolgd door het indrukken van de 
continue toets. De naam mag maximaal 16 
karakters bedragen.

3» datum;
De datum dient op de volgende wijze te 
worden ingetypt ; Jaartal-maand-datum (bv. 
771213) gevolgd door het indrukken van 
de continue toets.

6 » plotinterval;
Het plotinterval dient in meters te worden 
ingetypt gevolgd door het indrukken van 
de continue toets.

7. tolerantie ;
De tolerantie dient in meters te worden 
ingetypt gevolgd door het indrukken van 
de continue toets*

8. locale correktie patroon A ;
Hier moet de ter plaatse van het referen
tiepunt geldende locale correktie van 
patroon A in centilanes worden Ingevoerd 
gevolgd door het indrukken van de continue 
toets,

O  objektcode <]C CONTINUE

£> vaartuig <j

 ̂CONTINUE
£>waarnemer<]

CONTINUE

O  datum <]

CONTINUE J
O p i  otinterval<]

^  CONTINUE

Otolerantie <3

CONTINUE

[>loc. corr. 
patroon A <]C CONTINUE



Indien als locale correktie een waarde groter 
dan 50 of kleiner dan -50 wordt ingevoerd 
wordt er een fout boodschap op de printstro.ok 
afgedrukt.
Na eerst een locale correktie waarde voor pa
troon B te hebben Ingevoerd zal dan opnieuw 
om de locale correkties voor beide patronen 
gevraagd worden.

locale correktie patroon B :
Hier moet de ter plaatse van het referentie
punt geldende locale correktie van patroon B 
in centilanes worden ingevoerd gevolgd door 
het indrukken van de continue toets.
Indien ais locale correktie een waarde groter 
50 of kleiner dan -50 wordt ingevoerd wordt 
er een fout boodschap op de printstrook af
gedrukt .
Onmiddellijk hierna wordt opnieuw om de 
locale correkties voor beide patronen gevraagd.

Voor het invoeren van nadere raai-identifica- 
tie,locale correkties en begintijd dient ver
volgens de speciale functie-toets fo in te 
worden gedrukt.

Indien in het gebied waar de lodingen worden 
verricht voor een van beide patronen andere 
locale correkties moeten worden toegepast dan 
die welke zijn ingevoerd voor het ref, station 
moeten deze in alle gevallen voor beide pa
tronen opnieuw worden ingebracht (zie onder 
punt 11).
Wanneer de locale correkties niet behoeven 
te worden aangepast dan kunnen de vragen onder 
punt 12 worden overgeslagen door middel van 
het Indrukken van de speciale functie toets

Invoering van een locale correktie waarvan de 
absolute waarde groter dan 50 is, resulteert

£> loc. corr. 
patroon B<3

N
CONTINUE !

GD

GD
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in een fout boodschap op de printstrook en 
wordt niet geaccepteerd. De locale correktie 
blijft gelijk aan de laatste wel geaccepteer
de waarde,

11a nieuwe locale correktie patroon A i
De locale correktie van patroon A invoeren 
in centilanes gevolgd door het indrukken 
van de speciale functie toets f^•

11b locale correktie patroon B :
De locale correktie van patroon B invoeren 
in centilanes gevolgd door het indrukken 
van de speciale functie toets f,'1

12, raainuv.imers:
In een combinatie van cijfers en letters 
tussen aanhalingstekens tot een maximum van 
16 karakters gevolgd door het gelijktijdig 
indrukken van de speciale functie toets f̂  
en de shift toets,

C>loc, corr, 
patroon A <jQD

£>loc, corr, 
patroon B <3QD

£>"raainummer"

13 « nulpunt :
Van de te varen raai in RD-coordinaten ge
volgd door het indrukken van de speciale 
func tie toets f^.

1 -̂, tweede punt (eventueel eindpunt):
Van de te varen raai in RD-coördinaten ge
volgd door het indrukken van de speciale 
functie toets f^.
Indien het tweede punt van een nieuw te 
varen raai gelijk is aan het tweede punt 
van de vorige raai, kan het invoeren hier
van worden overgeslagen door het indrukken 
van de speciale functie toets f^.
Er volgt nu een afdruk op de printstrook 
van de invoergegevens.

[> nulpunt <]

GD
£> tweede punt

GD

u

V



~2b~

Daarna wordt het x-y display en de L/R-aanwij- 
zer aangestuurd ten opzichte van de onder
havige raai (zie informatie blz15). De begin
tijd moet worden ingevoerd vlak voor de aan
vang van de eigenlijke registratie.

15 • begintijd;
in de vorm van uren , minuten gevolgd door 
het indrukken van de speciale functie toets
V
- Einde invoergegevens.

N.B. Voor juiste werking van het programma 
dienen alle voornoemde handelingen correkt 
te zijn uitgevoerd.
Wanneer men tijdens of na het Invoeren van 
de gegevens omtrent de te varen raai een 
fout heeft gemaakt kan deze worden hersteld 
door middel van het intypen van een wille
keurig getal gevolgd door het indrukken 
van de speciale functie toets f^.
Voornoemde correktie is mogelijk tot het 
moment dat in de registratie mode een 
eerste registratie heeft plaatsgevonden.

16, Aanvang der registratie kun worden verkregen 
door middel van het Indrukken van de speciale 
functie toets f .

C.
Hiern^ wordt op 6én regel achtereenvolgens 
ui tgeprint :
- het plotnummer;
- de afstand ten opzichte van het nulpunt van 

de raai;
- de afwijking ten opzichte van de te varen 

raai in meters, indien deze kléiner is dan 
999 en groter dan -99. ïn alle andere geval
len worden 3 dollartekens geprint.

Bevindt men zich in een gebied buiten de 
opgegeven tolerantie aan weerszijden van de 
te varen raai dan wordt ais extra markering 
een regel met een zestal kruisjes geprint.

O  begintijd <]GD

O  getal <]

CD

CD
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Tijdens de werking van het programma is het 
mogelijk de navolgend© wijzigingen in het 
verloop van het programma in te brengen.

” Onderbroken en vervolgen registratie.
Het onderbreken en het vervolgen van de 
registratie geschiedt door het indrukken vau
de speciale functie tosti V GD

- Veranderen van presentatie.
Bij de alternatieve presentatie verschijnt 
de op eventuele laneslips gecorrigeerde 
lanewaarden van patroon A en B op het 
display van de HP 9Ö25A calculator.
Overgang naar alternatieve presentatie op 
display van de HP 9ÖQ25A.< calculator en omge
keerd wordt verkregen door middel van het 
indrukken van de speciale functie toets 
shift f ,

5
- Veranderen plotinterval.
Het veranderen van plotinterval geschiedt 
door middel van Intypen van het nieuwe 
plotinterval gevolgd door het indrukken 
van de speciale functie toets fg.

- Veranderen tolerantie.
Het veranderen van tolerantie geschiedt 
door middel van het intypen van de nieuwe 
tolerantiewaarde gevolgd door het indruk
ken van de speciale functie toets f^.

- Printen positie.
Tijdens de werking van het programma kan 
de positie in Toran-coordinaten worden 
uitgeprint door de speciale functie toets 
f ^  in te drukken.
Tussentijds invoeroxj van M.E.T.-tijft.
Tijdens de werking van het programma kan 
de tijd in de vorm van uren . minuten 
worden ingetypt gevolgd, door het indrukken

»HIFT f 3

nieuw 
£> plotinterval <]

Gï
nieuwe 

P> tolerantie <̂|

QD

van de speciale functie toets f

QD
£> tussentijd <]

QD
9*
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- Uitprinten koers»
Nu het inbrengen, van de invoergegevens wordt
de koers voor de te varen raai uitgeprint na
het indrukken van de «pedale functie toe ta fp .

» Manuale plotstreep op het echop,ram. J

Tijdens het varen van een raai is het mogelijk
om een manuale plot te genereren op het echogram
door het indrukken van de speciale functie
toeta
Op de printstrook wordt de aanduiding "MAN" 
afgedrukt met de bijbehorende registratie van de 
positie. De manuale plot wordt niet in de num
mering van het aantal plots meegeteld.
N.B. In de registratie mode worden de manuale 
plots wel in de beschouwing opgenomen voor het 
bepalen van de afstand van het begin tot het 
einde van de registratie.

- Veranderen van locale correkties.
Indien het noodzakelijk is om tijdens het varen 
van een raai voor één of beide patronen van 
locale correktie te veranderen dan geschiedt dit 
door middel van het intypen van de nieuwe locale 
correktie gevolgd door het indrukken van de 
speciale functie toets .shift f ^ voor patroon A 
of shift f voor patroon B. Onmiddellijk hierna 
worden de nieuwe locale correkties welke voor
alle volgende registraties gelden op de printstrook 
afgedrukt,
Invoering van een locale correktie waarvan de 
absolute waarde groter is dan 50» resulteert 
in een fout boodschap op de printstrook en 
wordt niet geaccepteerd.
De locale correktie blijft gelijk aan de laatste 
wel geaccepteerde waarde.

“ Beëindigen van de gevaren raai.
Aan het eind van de gevaren raai kan de registra
tie worden stopgezet door de speciale functie 
toets in te drukken.

GD

¡K)

nieuwe loc. 
[>corr, pa

troon A <2

SHIFT fio

nieuwe loc, 
corr. pa
troon B <3

0GDV  V  * ■ ■ * ! !  J JU I 0
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Op het display van de rekenmachine wordt nu 
na het eerstvolgende plotnummer om de eind
tijd gevraagd.

Men dient deze eindtijd in de vorm van uren • £> eindtijd
minuten in te typen gevolgd door het indruk-

Op de printer wordt nu afgedrukt de eindtijd 
en de tijdens de registratie opgetreden mini
mum en maximum afstand ten opzichte van de 
gevaren raai.

Indien er geen wijzigingen aangebracht moeten 
worden in objekt, objektcode en waarnemer, dan 
voor registratie bij ;
a een nieuw te varen raai handleiding vervolgen 

bij punt 10 van de invoergegevens t.w. het in
drukken van de speciale functie-toets fo;

ding vervolgens bij punt 15 van de invoergege
vens t.w. het invoeren van de begintijd.

Indien na het beëindigen van de te varen raai 
£ên of meerdere van de in de vorige alinea ge
noemde wijzigingen aangebracht moeten worden 
dient dit ais Volgt te geschieden:

“ Veranderen waarnemer:
liet veranderen van de naam van de waarnemer £> "waarnemer11 <]

ken van de speciale functie toets f

b dezelfde te varen raai (herhaling) de speciale 
functie toets f^ Indrukken. Hierna de handlei-

kan geschieden door het tussen aanhalings
tekens JIntypen van de nieuwe naam gevolgd 
door het indrukken van de speciale functie 
toets shift

- Veranderen, objekt:
Het veranderen van objekt kan geschieden door "objekt11 
het tussen aanhalingstekens intypen van de
nieuwe objektnaam gevolgd door het gelijk
tijdig indrukken van zowel de shift toets 
ais de speciale functie toets fo.



Veranderen .objekt c ode;
Het veranderen van objektcode kan geschieden ^»"objektcode'’<] 
door bet tussen aanhalingstekens intypen van 
de nieuwe objektcode gevolgd door het gelijk
tijdig indrukken van de shift toets en de 
speciale functie toets .
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Opmerkingen ;

- Indien de Toran-ontvanger en/of de rekeneenheid 
een alarm geeft of de rekeneenheid een fout bood
schap (error) geeft die de normale werking van 
het programma stopt of men zelf de werking van 
het programma stopzet dient er een nieuwe 
referentie van de waarden van de Toran-ontvanger 
plaats te vinden.

Bij geval van het optreden van een alarm wordt 
tevens een melding van dit alarm op de printer 
gegeven. De positie die er bij geprint wordt 
is die van de laatste correct ontvangen Torsn- 
Waardon,

Indien bovengenoemde meldingen optreden dient 
de je! .le procedure te worden herhaald.

I
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Qndorhoud yan de HP 9823 A calculator:
Enkele belangrijke punten iw verband met

onderhoud van de HP 9825 A calculator:

1* Voordat men de cassette uit de calcula tor haalt 
of voordat de calculator uitgeschakeld wordt 
eerst: REWIND.
P.S.î indien een van voornoemde programma's ge

bruikt wordt, is dit niet nodig, daar een 
rewind in deze programma's ingebouwd is.

2. ALTIJD de cassette in het plastic doosje op
bergen.

3. Leg de cassette nooit in de omgeving van sterk 
magnetische velden. (Ook niet indien de cas
sette zich in het plastic doosje bevindt).

Gebruik nooit geen andere dan Hewlett-Packard 
tapes. Dit ter voorkoming van overdadige slij
tage van de schrijf/leeskop.

3. Gebruik nooit geen andere reinigingsmiddelen 
dan die van Hewlett-Packard. Bij gebruik 
hiervan dient men aich aan de daarop vermelde 
voorschriften te houden.

6. Sluit altijd het deurtje van de cassette
recorder, indien deze niet gebruikt wordt 
en dek de calculator met de beschermhoes af 
indien deae niet gebruikt wordt. Dit ter 
voorkoming dat er extra stof in de cassette
recorder kan komen.

/ e7. Maak 1 maal per maand (bv. altijd op de 1
van de maand) voor aanvang der werkzaamheden 
de schrijf/leesknop van de cassetterecorder 
schoon.
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8, Procedure te volgen bij errors k3, k6,o£ ^7* 
Doe TEN HOOGSTE 2 MAAL ALLEEN DE&E eu GEEN 
andere handelingen!
a Maak schrijf/leeskop en aandrijfas schoon; 
b erase a execute; 
c Rewind; 
d fdf o execute; 
e ldf o execute*

Wanneer weer een van de voornoemde errors op 
hat display verschijnt is mogelijk de schrijf/ 
leeskop, brandtransporteur, of band' beschadigd.

Waarschuwing:

Bij meerdere malen uitvoeren van de onder- 
havige procedure neemt de kans op beschadiging 
van de band toe.

I


