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Dekking en precisie GPS-metingen Noordzeekanaal

1 Inleiding

De Directie Noord-Holland van Rijkswaterstaat werkt in opdracht van
DG Goederenvervoer aan een planstudie voor het realiseren van een
verkeersbegeleidingssysteem in het Noordzeekanaalgebied van het
begin van de IJgeul (vanaf de IJ3-boei) tot en met het Vuurtoreneiland
ten oosten van de Oranjesluizen in Amsterdam, zie Figuur 1.

Figuur 1: Het aandachtsgebied (exclusief IJgeul en Buiten-IJ)
Diverse componenten van het beoogde systeem maken gebruik van
scheepsgebonden navigatieuitrusting. Deze apparatuur maakt hiervoor
gebruik van het GPS-systeem.
Directie Noord-Holland heeft aan de Meetkundige Dienst van
Rijkswaterstaat gevraagd om een onderzoek te verrichten naar de precisie
en de beschikbaarheid van G P S - en dGPS-plaatsbepaling in het
aandachtsgebied. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan de invloed
van het weer (hoofdstuk 4).
Daarnaast is gevraagd een advies te geven over het inrichten van een
lokaal monitorstation (hoofdstuk 5), en over de mogelijkheid om in de
toekomst op de schepen GPS-metingen met het LRK-systeem te gaan
gebruiken of voor te schrijven (hoofdstuk 6).
Er is zowel praktische als theoretische informatie verzameld om te
onderzoeksvragen te beantwoorden.
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2 Metingen

O m de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, zijn er GPS-metingen
verricht in het aandachtsgebied. De metingen zijn uitgevoerd met een
vaartuig van Directie Noord-Holland van de Rijkswaterstaat, namelijk de
'Kennemer'. Het hele aandachtsgebied, inclusief alle (zij)havens en
zijkanalen (tot het eerste bovengrondse kunstwerk), is bevaren.
De
metingen
zijn
uitgevoerd
met
een
tweetal
'reguliere
scheepsontvangers', die veel toegepast worden in de kust- en
binnenvaart, namelijk een 'Furuno G P 8 0 D ' en een 'Simrad G N 3 3 D '
(d)GPS ontvanger. Beide ontvangers zijn door de Meetkundige Dienst
in opdracht van directie Noord-Holland voor dit project aangeschaft.
De 'JRC D G P S 2 1 2 ' ontvanger, die aanvankelijk beoogd was, kwam niet
in aanmerking omdat deze ontvanger onvoldoende functionaliteit bleek
te hebben (o.a. alleen een automatische dGPS-radiobakenmode).

2.1

Meetperiodes

Er waren aanvankelijk
weer-periode (februari)
al dan niet nodig zijn
afhankelijk gesteld van
(d)GPS signaal.

twee meetperiodes gepland, een in een 'slecht'
en een in een 'goed' weer-periode (april/mei). Het
van een tweede meetsessie is in het projectplan
theoretisch onderzoek van de weersinvloed op het

De eerste meetsessie van een week is uitgevoerd in april (week 14 en 15),
namelijk op 1 t/m 4 en 8 april 2003. Dit was later dan de oorspronkelijk
geplande meetsessie in week 12. De oorzaak daarvan is de bestedingsstop
bij Rijkswaterstaat in februari/maart 2003, waardoor de benodigde
scheepsontvangers niet op tijd konden worden aangeschaft.
Er is onvoldoende basis om te veronderstellen dat een tweede meetsessie
in mei (week 19) andere resultaten zal opleveren dan in de eerste periode
in april, omdat beide meetsessies nu in hetzelfde seizoen vallen en de
meteo niet van grote invloed wordt verwacht te zijn (zie hoofdstuk 4). O m
deze redenen is in overleg met de opdrachtgever besloten om geen
tweede meetperiode in mei te gebruiken.
Een tweede meetperiode kan mogelijk in de zomer (juli, augustus), indien
er hevige regen- en onweersbuien voorkomen, een ander resultaat
opleveren voor met name de dGPS plaatsbepaling (uitval of verslechtering
van het dGPS-signaal). Deze periode valt echter buiten het tijdsbestek van
dit project (einddatum 31 mei). Genoemd weertype is bovendien niet
voorspelbaar, zodat varende metingen in het aandachtsgebied niet of
lastig zijn te plannen.
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2.2

De meetopzet

O m de precisie van beide (d)GPS scheepsontvangers te bepalen, is een
'Sercel N R 2 0 3 ' dGPS-ontvanger van de Meetkundige Dienst als
referentieontvanger gebruikt. De scheepsontvangers zijn dus met deze
ontvanger vergeleken.
De kwaliteit van de Sercel-ontvanger is beter dan de kwaliteit van de
beide andere ontvangers. De Sercel-ontvanger is namelijk een
zogenaamde 'multireference' dGPS ontvanger, die de signalen van
meerdere dGPS-radiobakenstations tegelijkertijd kan ontvangen en
daarbij een gemiddelde dGPS-positie berekent. In het aandachtsgebied
zijn normaliter de twee radiobakens van Hoek van Holland en Vlieland
te ontvangen. Soms is ook radiobaken Oostende te ontvangen (o.a. in
de IJgeul), radiobaken Helgoland niet.
In Bijlage 1 wordt een uitleg gegeven over het principe van dGPS en
over de dGPS-radiobakens Hoek van Holland en Vlieland.
Tijdens de metingen zijn de ruwe databerichten van alle ontvangers via
seriele interfacekabels met het programma ' W i n c o m m ' op laptops van
de Meetkundige Dienst opgeslagen. De meetdata is aan het eind van
elke meetdag als backup op een zip-schijf opgeslagen.
De gebruikte ontvangers zijn:
•

'Sercel NR203' (multireference dGPS referentieontvanger) van de M D
- Aparte GPS- en dif- (differentiele) antenne (type D M A 8 ) .

•

'Furuno GP80D' (scheepsontvanger)
- Aparte GPS- en dif-antenne (type GR-8, E-field).
- Leverancier: Radio Holland Marine (Rotterdam), ± € 1930 excl. BTW.

•

'Simrad G N 3 3 D ' (scheepsontvanger)
- Gecombineerde GPS/dif-antenne (type M G L - 3 , H-field)
- Leverancier: Bennex Holland (Spijkenisse), ± € 2 3 5 2 excl. BTW.

Zowel de Furuno G P 8 0 D als de S mad GN33 D hebben een
'stuurwieltje' als IMO-kwaliteitskenmerk. Specificaties van de Furuno
en van de Simrad zijn te vinden in Bijlage 3.
In totaal zijn er dus vijf antennes. De GPS-ontvangers bepalen de
coordinaten van de GPS-antennes. Daarom zijn de drie GPS-antennes
zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst: aan stuurboordzijde van de
Kennemer boven het midden van het stuurhuis, zie Figuur 2 en Figuur
3.
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Figuur 2: De Kennemer

Figuur 3: Opstelling (d)GPS-antennes aan stuurboord. De antennes
staan op gelijke hoogte. De onderlinge afstanden tussen de antennes
bedraagt 0,55 meter.
De andere twee antennes, de dGPS-antennes van de Sercel NR203 en de
Furuno G P 8 0 D , zijn onderaan de (achter)mast geplaatst, ruimschoots
boven het stuurhuis, zie Figuur 4. Vanaf 3 april is de dGPS-antenne van de
Furuno verplaatst naar bakboordzijde, zie Figuur 5 en 2.3.
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Furuno
dGPS

Figuur 4: Opstelling dif-antennes
1 en 2 april

Sercel NR203 en Furuno

Figuur 5: Nieuwe opstelling Furuno Dif-antenne
bakboordzijde (zie 2.3).
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GP80D

(vanaf 3 april) aan

De opgenomen datafiles zijn door twee waarnemers (Arjen Oosterveld van
Directie Noord-Holland en Aart Vlot van de Meetkundige Dienst)
handmatig gelijktijdig gestart en gestopt, waarbij alle relevante
meetgegevens op een meetformulier zijn genoteerd. Alle opnametijden zijn
in UTC. Tevens zijn op overzichtskaarten de lokaties van de gevaren tracks
bijgehouden.
De metingen zijn binnen een meetweek zodanig uitgevoerd, dat het
hele gebied zowel in GPS als in d G P S - m o d e is gemeten. V o o r de dGPS
plaatsbepaling is afwisselend met handmatige en automatische
radiobakenkeuze gemeten. In de automatische bakenmode wordt in
eerste instantie Hoek van Holland gebruikt, omdat dit radiobaken het
dichtst bij is. Bij handmatige keuze is Hoek van Holland of Vlieland
gebruikt.

Figuur 6: De Simrad-ontvanger (links) en de Furuno-ontvanger (rechts)

Figuur 7: De Sercel NR203-ontvanger (met laptop en zip-drive)
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2.3

Verloop van de metingen.

Het gehele gebied is in vijf werkdagen bevaren; eerst het binnengebied
(het Noordzeekanaal, alle havens en het Buiten IJ) en daarna het
buitengebied (de buitenhavens en de IJgeul).

Figuur 8: Schipper Roel Kuiper en waarnemer Arjen Oosterveld

Bijzonderheden
•

O p 1 en 2 april was er soms geen goede dGPS-ontvangst (d ifantenne) met de Furuno G P 8 0 D . O p 3 april is de dif-antenne
daarom verplaatst naar bakboord (zie Figuur 5).

•

O p 4 april zijn de lokaties waar de Furuno een slechte dGPSontvangst had, opnieuw gevaren.

•

O p 2 april is geconstateerd dat de boegschroef van de 'Kennemer'
tijdens het keren achterin de havens de dGPS-ontvangst van de
Sercel NR203, van de Furuno en soms ook van de Simrad stoorde.
De betreffende waarnemingen zijn tijdens de dataverwerking
verwijderd. In het vervolg van de metingen is de boegschroef zo min
mogelijk gebruikt..

•

Tijdens de passage van de Schellingwouderbrug bleven alle
ontvangers goed functioneren; wel liep het aantal satellieten door
afscherming terug (van de NR203 van 8 naar 6).

•

In de sluizen van IJmuiden bleven de ontvangers in het algemeen
goed functioneren. Bij de kleine Zuidersluis viel het dGPS-signaal
van de Simrad soms weg, wellicht door een draaibrug over de sluis
of andere oorzaak.
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•

In de meeste buitenhavens (westelijk van de sluizen van IJmuiden), in
de Buitenhaven en in de IJgeul werd naast Hoek van Holland en
Vlieland ook het radiobaken van Oostende ontvangen door de Sercel
Nr203.

•

Zeeschepen en (stilstaande) kranen langs de kade blijken weinig
invloed te hebben op de (d)GPS-ontvangst. Alleen het aantal
satellieten loopt soms wat terug.

Figuur 9: Het Amsterdamse havengebied

Weersomstandigheden tijdens de metingen:
1 april 2003
2 april 2003

3 april 2003
4 april 2003
8 april 2003
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Ochtend: droog, zonnig
Middag: eerst bewolkt, vanaf 13.00 uur (UTC) regen
Ochtend: af en toe fikse buien met hagel, af en toe lichte
regen, vanaf 09.00 uur (UTC) droog
Middag: droog en zonnig. Veel wind.
Droog, half bewolkt, zonnig
Droog, bewolkt
Droog, zonnig. W i n d : N 0 3
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2.4

Statische metingen aan de wal

O m extra vergelijkingsmateriaal te hebben tijdens de data-analyse, zijn
op 13 en 14 mei 2003 op drie in coordinaten bekende grondslagpunten
aan de wal gedurende een half uur statische metingen uitgevoerd.
Hierbij is gebruik gemaakt van het monitorprogramma 'Digmosy' van
de Meetkundige Dienst.
De
•
•
•

lokaties zijn:
Oranjesluizen (punt 101)
De oosthoek van de Westhaven (terrein 'IBA') (punt 92520444)
Bij de Middensluis in IJmuiden (zie Figuur 11) (punt 2510456)

De GPS-antenne van de Sercel NR203 is steeds boven het bekende
grondslagpunt opgesteld, de GPS-antenne van de Furuno 0,5 m ten
noorden van dit punt, en de GPS-antenne van de Simrad 0,5 m ten
zuiden ervan, zie Figuur 10.

Simrad

NR203

Furuno

Figuur 10: Opstelling aan de oosthoek van de Westhaven
M e t de Furuno en de Simrad is zowel in G P S - als in dGPS-mode
gemeten gedurende een half uur. De Sercel NR203 is voor alle
metingen ingesteld op Hoek van Hril and en Mieland, zodat een
nauwkeurige 'multireference' positie van twee radiobakens beschikbaar
is.
De resultaten van de statische metingen worden gegeven in 3.5.
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Figuur 11: Opstelling in IJmuiden op de Middensluis, nabij de draaibrug
O p het meetpunt op de Middensluis is tengevolge van het bewegen
van de draaibrug geen effect waargenomen op de dGPS-posities van de
ontvangers.
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3 Data-analyse

3.1

Voorbewerking van de data

De datafiles van de drie ontvangers worden ingelezen in het programma
Matlab. De WGS84-co6rdinaten worden omgerekend naar RDcoordinaten.
Vervolgens worden de bestanden in tijd gesynchroniseerd. De Furuno
neemt waar op hele seconden. De NR203 neemt waar op hele seconden
of op 0,9 seconden. De waarnemingen met 0,9 seconden zijn met 0,1 naar
boven gecorrigeerd. De Simrad gebruikt tijdsintervallen van rond de 0,8 en
rond de 1,6 seconden. De posities gemeten door de Simrad zijn
ge'mterpoleerd naar hele seconden.
Bij het starten en beeindigen van een nieuwe datafile, zijn de ontvangers
telkens ongeveer gelijktijdig aangezet. Pas als alledrie de ontvangers
functioneren, is een vergelijking mogelijk. Daarom zijn de waarnemingen
in de luttele seconden waarin dat dit niet het geval was, verwijderd uit de
bestanden.
Merk op dat de waarnemingen van de drie ontvangers onderling goed zijn
gesynchroniseerd. De tijdswaarneming wordt namelijk van de GPSsatellieten verkregen. GPS wordt behalve voor plaatsbepaling, ook steeds
meer gebruikt voor tijdsbepaling (bijvoorbeeld in electriciteits- en
telefooncentrales, maar ook voor allerlei betalingsverkeer).
Er zijn geen uitschieters verwijderd uit de data. Grote uitschieters (bijv. een
positie 100 km verderop) bleken niet in de data voor te komen. Verder is
er geen rekening gehouden met verschillen in data-oudheid ('latency') van
de dGPS-signalen.
Er is niet gecorrigeerd voor de antenne-offsets (zie
kunnen doen, zou op elk moment de koers van het
zijn. M e t het oog op de beperkte nauwkeurigheid
deze factor daarom verwaarloosd. Bovendien
uitmiddeling van de antenne-offsets plaatsvinden,
haven op en neer wordt gevaren.
3.2

Figuur 3). O m dit te
schip bekend moeten
van de metingen, is
zal er een zekere
zeker als er in een

Uitval van het dGPS-signaal

Enkele delen van de data zijn niet gebruikt voor de berekeningen. O p de
eerste plaats betreft dit alle data die is opgenomen tijdens het gebruik van
de boegschroef. De boegschroef wordt door de schipper van de Kennemer
gebruikt bij het omkeren in smalle havens. O p 2 april werd ontdekt dat de
dGPS-ontvangst onmiddellijk
wegvalt
als de boegschroef
werd
ingeschakeld. Daarna is de boegschroef zo weinig mogelijk gebruikt.
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Enkele databestanden van 1 en 2 april zijn niet gebruikt. De dGPSontvangst van de Furuno viel op het open kanaal weg. Dit bleek te worden
veroorzaakt door een ongunstige plaatsing van de dif-antenne, zie Figuur
4. Vanaf 3 april is de antenne op een betere lokatie geplaatst, zie Figuur 5.
Als het uitvallen van het dGPS-signaal door deze twee oorzaken buiten
beschouwing wordt gelaten, blijven er nog maar zeer weinig gevallen over
waarbij het dGPS-signaal korte tijd is weggevallen, zie de beschrijving in
2.3. In totaal betreft het ongeveer 12 minuten data. Dit is zo'n 0,2% van
alle opgenomen data (zo'n 100 uur).
De oorzaken van de uitval zijn lastig te achterhalen. Het is in ieder geval
niet aangetoond dat er in bepaalde gebieden sprake is van een
verslechterde dGPS-ontvangst. Meestal viel het dGPS-signaal van een van
de ontvangers weg, terwijl het dGPS-signaal van de andere ontvanger(s)
gewoon beschikbaar bleef. De enige 'verdachte' plekken zijn de (kleine)
Zuidersluis van IJmuiden (Simrad uit dGPS) en de Container Terminal bij de
ingang van de Westhaven (NR203 uit dGPS door de aanwezigheid van
kranen).
De monitorings-plots die van het Hydro-Meteo Centrum Rijnmond zijn
verkregen, laten geen bijzonderheden zien in de status van de bakens in
Hoek van Holland en Vlieland op de meetdagen.
Merk op dat het nooit is voorgekomen dat er geen positie kon worden
berekend doordat te weinig GPS-satellieten werden ontvangen. GPS was
dus overal beschikbaar.
3.3

Visualisatie van de data

515000 510000 505000
500000
495000
490000
485000
480000
475000
470000

80000

90000

100000

110000

Figuur 12: Een overzicht van alle gemeten tracks
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120000

130000

497712
NR203
Simrad
Furuno

497711

497710

497709

497708

497707

497706

101443

101444

101445

101446

101447

Figuur 13: Stilliggend bij IJmuiden (2 april). Alle ontvangers in dGPS.
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497690
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104400

104500
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Figuur 14: Representatief beeld (3 april). Alle ontvangers in dGPS.
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Figuur 15: Representatief beeld (4 april). Alle ontvangers in dGPS.
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Figuur 16: Uitval van dGPS-signaal door gebruik boegschroef
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112750

112800

3.4

Berekeningen

De data is tijdens de opname gesplitst in diverse bestanden. Elk bestand
bevat een 'logisch' gedeelte van het aandachtsgebied, bijvoorbeeld de
Amerikahaven met alle zijhavens.
Per bestand is bijgehouden in welke 'mode' de twee scheepsontvangers
hebben gefunctioneerd. De mogelijke modes zijn:
• GPS
GPS-mode
• HvH
dGPS-mode met ontvangst van Hoek van Holland
• Vlie
dGPS-mode met ontvangst van Vlieland
• auto
dGPS-mode met automatische stationsselectie
De referentieontvanger heeft altijd in dGPS-mode gefunctioneerd. Uit
Figuur 13 blijkt dat de Ashtech NR203 als referentieontvanger mag
worden beschouwd. Bij een statische meting geeft deze ontvanger
namelijk een veel kleinere scatterplot dan de beide scheepsontvangers.
Per bestand is voor beide ontvangers een precisiegetal berekend op de
volgende manier:
1.

Voor elke waarneming (elke seconde) is de afstand berekend tussen
de positie van de scheepsontvanger en de positie van de
referentieontvanger.

2.

Van alle afstanden in een bestand is per ontvanger de RMS-waarde
berekend. Dit is de spreiding ten opzichte van 0 (in het ideale geval
zouden de afstanden 0 meter moeten zijn).' Omdat hier een R M S waarde van afstanden wordt bepaald, wordt deze waarde ook vaak
dRMS genoemd (d=distance). Dit is een veel gebruikte grootheid bij
positievergelijkingen.

3.

De verkregen dRMS-waarde is een maat voor de afstand tussen de
scheepsontvanger en de referentieontvanger. O m een absolute
precisiemaat
te
verkrijgen,
wordt
de
precisie
van
de
referentieontvanger (ongeveer 1 meter) hierbij opgeteld ('kwadratisch
optellen'). De dRMS-waarde wordt hierdoor nog iets groter.

4.

De dRMS-waarde wordt met 2 vermenigvuldigd. Het resultaat
hiervan staat in Tabel 1 in de kolommen 2dRMS(m). Een 2dRMSwaarde van 6,3 meter betekent dat de positie die door de betreffende
scheepsontvanger wordt gegeven in het betreffende databestand in
9 5 % van de gevallen minder dan 6,3 meter afwijkt van de
daadwerkelijke positie.

In Tabel 2 en Figuur 17 worden de resultaten van Tabel 1 samengevat.

1

Merk op dat een standaardafwijking een maat is voor de spreiding ten opzichte van de

gemiddelde waarde van een dataset.

18

Dekking en precisie GPS-metingen Noordzeekanaal

Bestand
010401
010402
010403

#waarn
351

Simrad
auto

3240
1506

010404
010405

3549
2699
502
864

auto
auto
auto

010406
010407
010408
020401

477

020402
020403
020404

295
3663
5292
2554

020405

1673

020406
020407

3285
2210
1117

020408
020409
020410
030401
030402
030403
030404
030405
030406
030407
030408
030409
040401
040402
040403
040404
040405
040406
040407
040408
080401
080402
080403
080404
080405

879
1891
4413
1536
2453
1853
242
2847
4593
3291
3763
2906

6,3
4,0
5,3

Furuno
GPS
GPS
GPS
GPS
HvH

13,2
9,4

Amerikahaven met zijhavens

HvH
HvH
HvH

12,1
9,7

Zijkanaal A , Wijkerpijp

4,5
10,4

Stilliggend IJmuiden Middensluis

8,8
10,7

Westhaven met zijhavens

GPS
GPS
GPS
GPS
HvH

5,7
4,6
4,7

HvH
Vlie

3,2

HvH
HvH

3,0

GPS

GPS
GPS

3,6
3,4

Vlie
auto

GPS
Vlie

3,0
4,6
4,7

auto
GPS
GPS
GPS
HvH

Vlie
Vlie
HvH
auto
auto
GPS
GPS
GPS
GPS
auto
Vlie
Vlie
Vlie

3,9
4,5
3,3

2dRMS(m) Opmerkingen
7,2
7,0
12,9

3,3
4,5
6,0

9,2

9,5
10,1
9,1
11,5
8,8
11,4

Noordzeekanaal zuidzijde
Afrikahaven

Noordzeekanaal noordzijde

1", 2" en 3

e

Noordzeekanaal noordzijde

Usselincx- en Riebeeckhaven met zijhavens
Petroleumhaven
C o e n - , Mercuriushaven met zijkanalen
Zijkanaal H, D.Metselaar- en I.Baarthaven
Zijkanaal G , W.Thomassenhaven
Noordzeekanaal noordzijde
Noordzeekanaal noordzijde

11,5
7,9

Vlie
2,9
6,8
Vlie
4,3 V l i e / H v H
GPS
3,6
3,7
HvH
5,7
HvH
HvH
5,1

8,5
9,0
11,1

HvH

Noordzeekanaal zuidzijde
Houthaven, IJ, IJhaven
Ertshaven, Entrepothaven, A'dam-Rijnkanaal
Stilliggend in Oranjesluis Noord
Schellingwouderbrug, Buiten-IJ, Sch.w.brug

9,4
12,1

Zijkanaal K, Johan vH-kanaal, Zijkanaal I

10,6
11,8
10,8

Noordzeekanaal

Noordzeekanaal noordzijde, W.Thomassenhaven

Noordzeekanaal

3103
4404

Vlie
HvH

4443

HvH

Vlie
HvH
auto
auto
auto
GPS
GPS
GPS

8,5
8,9

Middenkanaal, Buitenspui- en Hoogovenhaven

GPS

7,0

Zuiderbuitenkanaal, Buitenhaven, IJgeul uitvarend

7,6

IJgeul t/m IJ3-boei (oost -> west)

1272

Vlie

3,9
3,4

1131
2801
297

Vlie
Vlie

3,4
4,4

Vlie
auto

3,9

363
1714
4063

auto
auto

7,1
3,4
2,6

3437

auto

4536
4547

auto

3,1
2,7
5,0
7,0
4,5

3832

080408
080409

1779
1134

Vlie
Vlie

080410

1043

Vlie

3,6
3,9

Vlie

GPS
HvH
Vlie
HvH
HvH
HvH

Amerikahaven met zijhavens

10,9
10,2

Westhaven met zijhavens

10,5

Zijkanaal A , Wijkerpijp

11,1
8,5
7,2
5,2

1 , 2 en 3 Rijksbinnenhaven

10,1
14,1
8,9

Afrikahaven

e

e

e

Binnenspui-, (binnen)toeleidingskanalen M en Z
Stilliggend aan steiger Rijkswaterstaat IJmuiden
Deels statisch in Zuidersluis
Haringhaven, Visserijhaven

IJgeul invarend van IJ3-boei (west -> oost)
IJgeul invarend, Zuiderbuitenkanaal
Noorderbuitenkanaal, Hoogovenhaven

6,2

Deels statisch in Noordersluis

6,8

V a n Noordersluis naar steiger Rijkswaterstaat

Tabel 1: Resultaten van de metingen
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Rijksbinnenhaven

Binnenspuikanaal

Dif-antenne van de Furuno verplaatst
10,7 Noordzeekanaal noordzijde
Vlie
Vlie
HvH

3,8
2,9

Stilliggend aan steiger Rijkswaterstaat IJmuiden

3,5
2,7

GPS
GPS

080406
080407

2dRMS(m)

Dekking en precisie GPS-metingen Noordzeekanaal

Ontvanger en mode
Simrad dGPS
Simrad GPS
Furuno dGPS
Furuno GPS

2dRMS-waarde (meter)
Gemiddeld
Min
4,0
2,6
4,6
2,9

Max

9,9

4,5

7,1
7,0
14,1

8,9

5,2

13,2

Tabel 2: 2dRMS-waardes per ontvanger/mode-combinatie

—
•
—
•

2dmrs
2dmrs
2dmrs
2dmrs

Furuno
Furuno
Simrad
Simrad

dGPS
GPS
dGPS
GPS

12

Uit Tabel 1, Tabel 2 en Figuur 17 kunnen de volgende
conclusies worden getrokken:
•
•
•

belangrijke

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen havens en kanalen.
De verschillen tussen GPS en dGPS zijn gering.
De Simrad presteert beter dan de Furuno.

Een nadere analyse van de meetdata wijst uit dat de posities van de
Furuno telkens ongeveer een seconde achterlopen bij de referentiepositie.
Blijkbaar levert de Furuno zijn posities met een vertraging van ongeveer
een seconde. Bij een vaarsnelheid van 15 km/u zijn in een seconde
ongeveer 4 meter verstreken.
In Bijlage 2 zijn de resultaten van Tabel 2 grafisch weergegeven door
middel van 3 precisieniveaus per ontvanger. De aangegeven grenzen
zijn niet hard. Dat wil zeggen dat de resultaten best anders kunnen
uitpakken op het moment dat er met een ander schip, met een andere
ontvanger, met een andere meetopstelling, op een ander tijdstip op een
bepaalde locatie wordt gevaren.
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3.5

Resultaten van de statische metingen aan de wal

In 2.4 is beschreven dat er vanaf de wal aanvullende statische metingen
zijn gedaan. In Tabel 3 zijn de gemeten 2 d R M S - w a a r d e s (afkomstig van
de Digmosy-formulieren) gegeven.
Locatie

Datum

Tijd

Mode

Oranjesluizen

13 mei

Westhaven

13 mei

IJmuiden Middensluis

14 mei

08:20 - 08:50
09:02 - 09:35
12:44-13:15
13:23 - 13:53
07:45-08:20
08:31 - 09:03

dGPS
GPS
dGPS
GPS
dGPS
GPS

2 d R M S - w a a r d e (meter)
Sercel
Simrad Furuno
2,4
2,9
0,9
6,7
2,8
1.1

1,4
3,3

0,4

1,5
1,7

4,2
3,3
2,9
3,4

Tabel 3: Resultaten statische metingen aan de wal
Uit Tabel 3 kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
• De precisie van de referentieontvanger is inderdaad ongeveer 1 meter.
• De verschillen tussen GPS en dGPS zijn gering. De conclusie uit 3.4
wordt daarmee bevestigd.
• De verschillen tussen de Simrad en de Furuno zijn minder groot dan
bij dynamische metingen. Dat komt omdat de in 3.4 genoemde
tijdvertraging geen invloed heeft bij statische metingen (de snelheid
is namelijk 0 m/s).
De weersomstandigheden tijdens deze metingen waren slecht. O p 13
mei waren er op de Oranjesluizen enkele fikse buien met af en toe
hagel van 8:11 tot 8:20 uur. De ontvangers bleven in dGPS-mode
functioneren. O p 14 mei was er tijdens de metingen op de Middensluis
in IJmuiden van 07:54 tot 08:17 uur een hevige stortbui, soms met
hagel. Hierdoor ging de Furuno (die op Hoek van Holland stond
ingesteld) van 08:10 tot 08:13 uur uit de d G P S - m o d e . De
signaalruisverhouding liep terug naar 3 dB. De Simrad (die is uitgerust
met een H-field antenne) ondervond geen hinder van de hagel.
Opgemerkt moet worden dat de dRMS-waardes waarschijnlijk groter
zouden zijn bij metingen over een langere tijdperiode (veranderende
satellietconstellatie).
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4 Weersinvloed

Het is bekend dat radiosignalen in het algemeen last kunnen hebben
van verstorende invloeden, zoals andere zendmasten in de buurt,
kraanconstructies, hoogspanningsleidingen, ondergrondse leidingen,
militaire activiteiten, en niet te vergeten verstorende invloeden van het
schip zelf (generatoren, boegschroeven en dekkranen).
O o k het weer, dat zich afspeelt in de troposfeer van 0 tot 13 km
hoogte, kan een verstorende invloed hebben op radiosignalen. In dit
hoofdstuk wordt nader ingegaan op de invloed van het weer op G P S en dGPS-signalen (dif-signalen).
4.1

Weersinvloed op GPS-signalen

Het aardse weer heeft geen invloed op de ontvangst van (HF of
hoogfrequente) GPS-signalen. Dit in tegenstelling tot oudere navigatiesystemen. GPS werkt dus ook bij bewolking, regen, sneeuw en wind.
De precisie van een GPS-positie kan echter wel door het weer worden
beinvloed (tot ongeveer een halve meter).
Verder is het zo dat een GPS-ontvanger beschadigd of onbruikbaar kan
raken door blikseminslag, wat echter voorkomen kan worden door het
plaatsen van een overspanningsbeveiliging in de antennekabel
(voornamelijk op permanente wallokaties). Een flinke laag sneeuw of ijs
op een GPS-antenne kan de ontvangst verstoren.
4.2

Weersinvloed op dGPS-signalen

Het weer beinvloedt de precisie van een dGPS-positie in nog mindere
mate (hoogstens 20 cm). Het weer kan echter wel invloed hebben op
de ontvangst (in termen van signaalsterkte) van een IALA dGPS-signaal
(MF of middenfrequent). Uit de literatuur blijkt dat dit effect lastig is te
kwantificeren.
'Precipitation static' of P-static betreft interferentie door geladen
deeltjes (ionen) in de buurt van de antenne, wat vooral optreedt ten
tijde van hevige neerslag (sneeuw, hagel, regen). M e t name hevige,
zomerse regenbuien veroorzaken een hoge ionisatie van de lucht , wat
lokaal van invloed kan zijn op de ontvangst van het dGPS signaal.
De invloed van P-static is grotendeels op te lossen door het gebruik van
'H-field' antennes (meten het magnetisch veld) in plaats van 'E-field'
antennes (meten het elektrische veld). De gebruikte Simrad-ontvanger
is met een H-field antenne uitgerust, en de Furuno met een E-field
antenne. Merk op dat de Furuno ook met een H-field antenne te koop
is.
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Verder kan bliksem de ontvangst van dGPS-signalen beinvloeden.
Ook bliksem elders op aarde kan 'onze' dGPS-signalen verstoren.
Bliksem zorgt namelijk voor pieken in de 'atmosferische ruis', wat
oscillatie in de filters van de ontvanger kan verzoorzaken. Hoe goed
met deze atmosferische ruis wordt omgegaan is mede afhankelijk van
het merk van de ontvanger en van het type antenne. Er bestaan
technieken om met deze ruis om te gaan, zoals 'noise blanking circuits'.
De invloed van bliksem op het dGPS-signaal was tot mei 2000 veel
groter. Door de uitschakeling van een verslechtering van het G P S signaal (SA) door de U S A in mei 2 0 0 0 is het belangrijkste effect
opgeheven. Ten tijde van SA traden er snel varierende klokfouten op.
O m hiervoor te corrigeren waren korte latencies (tijdvertraging) van
ontvangst van het dGPS-signaal onontbeerlijk. Die eis is nu grotendeels
vervallen.
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5 Advies lokale monitor Noordzeekanaalgebied

Is het nodig om in het Noordzeekanaalgebied een 'monitor' in te richten, die
de ontvangst van de IALA dGPS-signalen in het aandachtsgebied bewaakt, en
die alarmmeldingen verstuurt bij een incorrecte werking?
Het antwoord op deze vraag is: nee, immers:
1. De infrastructuur van de IALA dGPS-bakens in Hoek van Holland en
Vlieland voorziet al in een optimale bewaking van de werking van de
bakens zelf. Voor elk baken zijn twee
integriteitsmonitorstations
ingericht (zie Bijlage 1).
Eventuele waarschuwingen worden via Navtex verstuurd (zie Bijlage 1).
Indien het toekomstige controlecentrum van het walradarsysteem is
uitgerust met een Navtex-ontvanger blijven de operators altijd op de
hoogte van genoemde alarmmeldingen, evenals (zee)schepen die een
dergelijke ontvanger aan boord hebben.
Bovendien zullen de lALA-bakens in de toekomst waarschijnlijk een
integriteitswaarschuwing mee gaan sturen in het dGPS-signaal ( R T C M bericht 16). Gebruikers krijgen dan binnen 1 minuut een waarschuwing.
Dat is een stuk sneller dan de Navtex-waarschuwing. Zie Bijlage 1 voor
meer informatie hierover.
Verder is het aan te bevelen dat het toekomstige controlecentrum van
het walradarsysteem wordt toegevoegd aan de faxlijst van Directie
Noordzee in het geval van onderhoud aan de systemen (zie Bijlage 1).
2. Een lokale integriteitsmonitor voor het monitoren van de dGPSontvangst in het aandachtsgebied wordt van weinig toegevoegde
waarde geacht. Mogelijke verstoringen (door weersinvloeden of door
interferentie) zijn dusdanig lokaal van karakter, dat de waarnemingen
op de lokatie van de monitor niet representatief zullen zijn voor het
hele aandachtsgebied. M e t andere woorden: de plaats en de grootte
van lokale verstoringen zijn niet te voorspellen en niet in beeld te
brengen met een of enkele monitors.
In overleg met de opdrachtgever is vanwege het negatieve advies besloten
geen monitormetingen op een drietal lokaties in het gebied uit te voeren.
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Indien toch wordt besloten een lokale integriteitsmonitor in te richten, volgt
hieronder informatie over een dergelijke voorziening.
•

In de software van een monitorstation kan bij uitval of bij overschrijding
van een instelbare positietolerantie integriteitsmelding of alarm worden
gegenereerd.

•

Onderzoek op een drietal potentiele monitorlokaties zal moeten
uitwijzen welke lokatie het meest geschikt is om beide radiobakens
ongestoord te kunnen ontvangen. Het is aan te bevelen een monitor
centraal in het aandachtsgebied te plaatsen, op een lokatie waar
toezicht van personeel mogelijk is.
Een onbemande monitorlokatie is mogelijk, maar vergt datacommunicatielijnen tussen het monitorstation en het controlecentrum. Dit is
storingsgevoeliger en duurder.
Bovendien moet
dan op
het
controlecentrum een controle monitor worden geplaatst voor het
verzamelen en verwerken van de data.
Een andere mogelijkheid is om met behulp van een 'remote control'
verbinding (netwerkverbinding of telefoonlijn), het beeldscherm van het
integriteitsstation op afstand te lezen. Achteraf bestaat de mogelijkheid om
de beschikbaarheid en precisie van dGPS posities over een dag(deel) vast te
stellen met behulp van grafische plots. Over een langere periode, zomer en
winter en dag en nacht, kan de beschikbaarheid en precisie van de
plaatsbepaling indien gewenst worden bijgehouden.
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•

De geschatte kosten (hardware en software) van een integriteitsmonitorstation zijn € 30.000 (exclusief installatie). Daarnaast zijn er kosten
verbonden aan het (preventief) onderhoud en de bewaking van het
systeem door personeel.

•

Een andere optie is om de Simrad en Furuno dGPS ontvanger te
gebruiken als informatiebron voor de ontvangst van beide
radiobakens. Deze kunnen dan op twee verschillende, bemande
lokaties worden geinstalleerd, zoals b.v. op het sluizencomplex bij
IJmuiden en de Oranjesluizen.
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6 Advies gebruik LRK-systeem

Scheepsontvangers maken gebruik van de standaardmethode van C P S positiebepaling. Dat geldt ook voor de ontvangers die tijdens de metingen
met de Kennemer zijn gebruikt.
Er bestaat een geavanceerde vorm van GPS-positiebepaling. Daarbij wordt
behalve de code van de GPS-signalen, ook de fase van de signalen
gemeten. Alleen geavanceerde (lees: dure) ontvangers zijn daartoe in
staat. Het voordeel hiervan is dat de precisie verbetert tot cm/dm-niveau.
Deze meettechniek wordt ook wel RTK genoemd (Real Time Kinematic).
Ook voor dit type metingen zijn dGPS-bakens op bekende posities
noodzakelijk. De lALA-bakens zijn hiervoor echter onbruikbaar.
De natte meetdiensten van Rijkswaterstaat maken sinds enige jaren
gebruik van dit soort metingen bij het uitvoeren van met name peilingen.
Voor deze toepassing is een cm/dm-nauwkeurigheid
voor de
dieptebepaling een groot voordeel. Rijkswaterstaat heeft eind jaren
negentig gekozen voor het LRK-systeem van de firma THALES Navigation.
LRK is dus een merkgebonden variant van hoognauwkeurige GPSmetingen.
O m een aantal redenen wordt het (verplichte) gebruik van LRK op
schepen die het Noordzeekanaal bevaren afgeraden:
1. LRK is merkgebonden. Het eisen van LRK is daarom niet opportuun. In
plaats daarvan zou er geeist kunnen worden schepen met een (dure)
fase GPS-ontvanger uit te rusten om RTK-metingen te kunnen
verrichten.
2. De techniek is aan verandering onderhevig. LRK is een systeem van
eind jaren negentig. O p dit moment loopt er al een onderzoek naar de
'opvolger' van LRK. M o c h t RTK op termijn verplicht worden gesteld in
het Noordzeekanaalgebied, dan moet er goed onderzocht worden welk
systeem op dit moment daarvoor het beste geschikt is.
3. De nauwkeurigheid van RTK-metingen is veel te hoog voor
navigatietoepassingen. De scheepseigenaren worden opgezadeld met
onnodig hoge kosten (RTK-ontvangers zijn ongeveer een factor 10
duurder dan normale GPS-ontvangers).
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7 Conclusies en aanbevelingen

Dekking (d)GPS
De 'signal availability' (lALA-term) van GPS is in het aandachtsgebied
nergens een probleem. Ook de dekking van dGPS-signalen is prima: overal
is een lALA-baken te ontvangen . Meestal is dat Hoek van Holland en/of
Vlieland. In het IJmuider buitenhavengebied en in de IJgeul is Oostende
ook te ontvangen.
2

Dit neemt niet weg dat het GPS-signaal of het dGPS-signaal door
incidenten weg kan vallen. Enige voorbeelden:
•

Afscherming door obstakels op het schip. Aanbevolen wordt om
zowel de GPS-antenne als de dif-antenne (de antenne voor de
ontvangst van het dGPS-correctiesignaal) op een geschikte locatie te
monteren. Dat wil zeggen: hoog op het schip, met zo veel mogelijk
ruimte eromheen.

•

Stoorbronnen op het schip, zoals het gebruik van een boegschroef.
Tijdens de testmetingen bleek het inschakelen van de boegschroef een
funeste invloed te hebben op de ontvangst van het dGPS-signaal.

•

Afscherming door het passeren van grote zeeschepen, kranen of van
een brug, waardoor er tijdelijk te weinig GPS-satellieten worden
ontvangen. Tijdens de testmetingen is dit niet voorgekomen.

•

Het weer. Zware regen, hagel en onweer kunnen (met name bij het
gebruik van een 'E-field' dif-antenne) de ontvangst van het difsignaal negatief bei'nvloeden.

In het algemeen geldt dat een ' H - f i e l d ' dif-antenne (zoals die van de
Simrad) minder gevoelig is voor interferentie dan een 'E-field' dif-antenne
(zoals die van de Furuno).
Precisie (d)GPS
Als het dGPS-signaal door een van bovengenoemde oorzaken wegvalt,
functioneert de ontvanger verder in GPS-mode. Als er satellieten worden
afgeschermd, kan dit de precisie van een GPS-positie negatief bei'nvloeden.
Uit de testmetingen blijkt dat de precisie van de positiebepaling in het
aandachtsgebied tamelijk homogeen is. Er zijn geen noemenswaardige
verschillen tussen havens en kanalen onderling waar te nemen. Bovendien
blijkt de precisie van GPS en dGPS ongeveer op hetzelfde niveau te zitten!

1

De Meetkundige Dienst beveelt aan dat de nautisch beheerder van Directie Noord-Holland op de

faxlijst van Directie Noordzee wordt toegevoegd (zie bijlage 1). Zo blijft de beheerder op de hoogte
van de status van de lALA-bakens.

27

Dekking en precisie GPS-metingen Noordzeekanaal

Wel is duidelijk dat de precisie sterk afhankelijk is van de gebruikte GPSontvanger en en het type antenne. De gemiddelde precise van de Simradontvanger met bijbehorende antenne (GPS of dGPS) is ongeveer 5 meter
(2dRMS). De gemiddelde precisie van de Furuno-ontvanger met
bijbehorende antenne (GPS of dGPS) is ongeveer 10 meter (2dRMS).
Merk op dat er geen specifiek onderzoek is gedaan naar de eigenschappen
van beide ontvangers. Er is gekozen om twee veel gebruikte
scheepsontvangers in te zetten.
Inrichten lokaal monitorstation
Wordt afgeraden.
Gebruik LRK-systeem
Wordt afgeraden.
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Bijlage 1: De IALA dGPS-bakens

IALA
IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse
Authorities) is een non-gouvernementele organisatie die zorgt voor inrichting
en onderhoud van mariene navigatiehulpmiddelen op zee en op
binnenwateren. Het doel van IALA is veilige en efficients scheepvaart mogelijk
te
maken
door
wereldwijde
verbetering
en
harmonisatie
van
navigatiesystemen. Grofweg zijn de navigatiehulpmiddelen in te delen in drie
categorieen: boeien, radionavigatie en traffic management services (VTS, AIS).
Lid van IALA zijn nationale overheden (voor Nederland: V & W - D G G ) en
diverse

bedrijven

vanuit

de

industrie.

Vele

lALA-richtlijnen

hebben

inmiddels een officieel erkende status.
Het principe van dGPS
Bij differentiele GPS, kortweg dGPS genoemd, wordt gebruik gemaakt van
een

referentieontvanger

op een locatie met bekende positie, en een

tweede mobiele ontvanger op een onbekende locatie.
Bij

de

referentieontvanger

satellietsignalen

worden

correcties

op

de

ontvangen

(zogenaamde pseudo-ranges) berekend, die naar de

mobiele ontvanger worden gezonden. De berekende posities worden
vervolgens gecorrigeerd, waardoor een hogere nauwkeurigheid

mogelijk

wordt (van 10-15 meter naar enkele meters). Het principe van dGPS wordt
gei'llustreerd in onderstaande figuur.
G P S Satellites

Figuur 18: Het principe van dGPS
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IALA dGPS-bakens
IALA beveelt aan (in Recommendation R115 on the provision of maritime
radionavigation
radionavigatie

services)
in

de

dat

lidstaten

kustwateren

dGPS-services

en

voor

inrichten

voor

havennaderingen.

De

frequentieband van 283.5-325 kHz wordt daarvoor aanbevolen (deze
band was voorheen in gebruik voor andere mariene radiobakens, die
inmiddels in onbruik zijn geraakt). Zo'n 40 landen hebben inmiddels zulke
dGPS-radiobakens ingericht.
De dGPS-correcties worden door middel van M S K (minimum shift keying)
gemoduleerd van 25 tot 200 baud op de draaggolf (in de 283.5 tot 325
kHz

band).

De

radiobakens

zijn

herkenbaar

aan

een

uniek

identificatienummer dat met de correcties wordt meegezonden. De bakens
zenden uit volgens het internationale R T C M - S C 1 0 4 formaat voor dGPScorrecties.
De IALA dGPS-bakens vormen een openbaar toegankelijk systeem. GPSontvangers die voorzien zijn van een RTCM-radiobakenontvanger, kunnen
op een of meer radiobakens in dGPS mode meten. Aan het gebruik zijn
geen kosten verbonden. Het bereik van de bakens varieert van 20-300 km,
afhankelijk van zendvermogen en omgevingsfactoren.
Verder staat er in de 'IALA Guidelines on Remote Monitoring and Control
of Aids to Navigation' dat de dGPS-bakens gemonitord moeten worden.
Dit betekent dat de correcte werking van het systeem in de gaten moet
worden gehouden. Een monitor ontvangt de correctiesignalen van het
baken. Een monitor kan opgesteld zijn bij het dGPS-baken zelf, en/of
ergens in het ontvangstgebied van het baken.
IALA dGPS-bakens in Nederland
Momenteel beschikt Nederland over twee IALA dGPS-bakens: in Hoek van
Holland (312,5 kHz) en in Vlieland (294,0 kHz). Beide bakens zijn sinds
1997

operationeel.

Ze

vervingen

destijds

het

oude

havennaderingssysteem, dat op DECCA gebaseerd was. De bakens worden
beheerd door de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat.
Hoewel de IALA dGPS-bakens primair zijn opgezet voor de kust- en
zeevaart (o.a. voor H A N A S , het Rotterdamse havennaderingssysteem),
kunnen

de

signalen

ook

ver

landinwaarts

worden

ontvangen.

De

binnenvaart doet hiermee zijn voordeel.
In 2003/2004 zal er op de voormalige DECCA-locatie in Gilze Rijen (tussen
Tilburg en Breda) een derde Nederlandse IALA dGPS-baken

worden

ingericht (302.0 kHz). Dit derde baken is bedoeld voor verbetering van de
dekking bij met name Den Helder. Daarnaast wordt hiermee de dekking
landinwaarts verbeterd.
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De meeste IALA dGPS-bakens (ook de Nederlandse) zijn uitgerust met vier
GPS-antennes/ontvangers. Twee 'primaire' antennes/ontvangers, en twee
monitor-antennes/ontvangers.
Verder zijn de Nederlandse bakens
uitgerust met dubbele zendmodules (automatische wisseling bij uitval van
een van de zendmodules).

Figuur 19: de vier GPS-ontvangers van het lALA-baken Vlieland

De monitor-ontvangers voor de Nederlandse bakens staan voor Hoek van
Holland in Vlissingen en in Hoek van Holland zelf. Voor Vlieland staan ze
in Den Helder en in Vlieland zelf. De monitors bewaken de bakens 24 uur
per dag.
De informatie van de monitors komt online terecht bij het Hydro-Meteo
Centrum Rijnmond in Hoek van Holland. Vanaf deze plaats kan bij niet
goed functioneren (uitval of slechte precisie') van de systemen via Navtex
(1x per uur) de scheepvaart worden gei'nformeerd.
Daarnaast kunnen dGPS-signalen zelf integriteitswaarschuwingen bevatten
(RTCM-bericht 16). De ontvanger van de gebruiker moet deze
waarschuwingen wel begrijpen en af kunnen beelden op een beelscherm.
Omdat dat tot op heden lang niet altijd het geval is (40% van de
ontvangers heeft geen beeldscherm), zenden de lALA-bakens dit bericht
niet uit. In de toekomst (na 2005) zal dat wellicht veranderen. O p het
beeldscherm van een dGPS-ontvanger kan dan binnen een minuut een
'integrity warning' worden gegenereerd.
Vanaf het Hydro-Meteo Centrum Rijnmond kan, indien nodig, direct een
onderhoudsbedrijf ingeschakeld worden. Het Hydro-Meteo Centrum
Rijnmond maakt dagplots met gegevens over de beschikbaarheid en precisie
van de dGPS-systemen. Deze dagplots zijn voor controle achteraf na
toestemming van Directie Noordzee voor intern gebruik van Rijkswaterstaat
incidenteel opvraagbaar.

1

Als de gemeten

positie gedurende

15 minuten

referentiepositie.
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meer dan

10 meter

afwijkt van de

Bij preventief onderhoud van een zender of antennemast wordt een week, een
dag en een uur van te voren een fax gestuurd naar de betrokken instanties
(onder andere Loodswezen, Meetkundige Dienst). De Meetkundige Dienst
beveelt aan dat de nautisch beheerder van Directie Noord-Holland op de
faxlijst van Directie Noordzee wordt toegevoegd (contactpersoon dhr. L.P van
der Harst).

Dekking en precisie GPS-metingen Noordzeekanaal

Bijlage 2: Precisiegebieden

Figuur 20: Simrad GPS

Figuur 21: Simrad dGPS

Figuur 22: Simrad dGPS (uitvarend) en GPS (invarend)

Legenda: 2 d R M S =

0 - 5 meter
5-10

meter

10 - 20 meter
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\
Figuur 23: Furuno GPS

Figuur 24: Furuno dGPS

Figuur 25: Furuno GPS (uitvarend) en dGPS (invarend)

Legenda: 2 d R M S =

0-5
5-10

meter
meter

10 - 20 meter
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Bijlage 3: Ontvangerspecificaties
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Simrad GN33 Technical specifications
37 mm (1.5")

252 mm (10")

70 mm (2.8")
127 mm (5.1")

II
MGL-3 DGPS antenna

Simrad GN33

Features:

P o w e r supply:

• SDGPS (WAAS and EGNOS)

12 and 24V D C (10-32V D C max)
8 - 1 7 watt

• Built in two channel differential receiver
(also available without).

Environment:
-10 to +55°C, IEC 60945, waterproof (JSC

• Latitude, longitude, four decimals.

46 CFR and IP55

• SA and GPS status indicator.

Housing:

• 118 local chart datums.

Casted aluminum back

• Datum conversion of waypoints.

Polycarbonate front

• Course and speed over ground.

W e i g h t : 1.5 kg (3.0 lbs)

• Magnetic variation.

Mounting:
Bracket for table, ceiling and wall

• Dual speed display.

Flush mount with removable corners

• 10 step speed and course filter.

Display:

• Range, bearing and time to go.

TFT

• Estimated time of arrival.

color, power backlight:

5.7 inch 320 x 240 pixels

RS5640 antenna

A n t e n n a types:
Combined DGPS MGL-3:
GPS (patch) and differential (H-field)
Mounting: 1 "14 thread (standard US)
Cable:
Max. 10m RG58 (standard)
Max. 30m RG213 (option)
GPS antenna RS5640:
Quadrifiliar helix w/ceramic filter
Dimensions:
L230, D:38mm/150g
Mounting:
1"14 thread (standard US)
Vertical and horizontal pipe
Cable:

• Leg and total route distance.

Max. 10m RG58 (standard)
Max. 30m RG213 (option)

Presentation:

• Composite rhumbline navigation mix of rhumbline and great circle.

Approved according to:

4 pages. Manual, dedicated and remote key,

• Local and UTC time and date.

• IMO resolution A.819(19)

and automatic sequencing

• Two resetable trip logs.

• IEC 61108-1 (GPS 1998)

Interfacing:

• Selectable WP and mark symbols.

• IEC 61162-1 (Serial interface)

• Point to point calculations.

• IEC 60945 (Environment)

• Required speed/arrival time.

or alternative
STN

transflective monochrome:

6.0 inch 320 x 240 pixels

1 port in/out N M E A 0180/0182/0183
1 port N M E A 2000 (optional)
PC up/download W P L and PTE

• Depth from external echosounder.

General alarm relay (dry contact)

• Set and drift calculations with external log
and compass input.

Position missing relay (dry contact)

• 200 pulses per NM output.

200 pulses per N M 5v 50mA output

• Twin station operation - high speed data link
for connecting planning and helm stations.

A l a r m interface:

GPS section

Wheelmark approval/

'Accuracies

are based

Specifications

on the standard

subject

to change

GPS s y s t e m (no SA)

without

notice.

• NMEA output for GMDSS equipment.

Receiver type:
14 channel parallel, C / A code,
8 state Kalman filter
Accuracy:
Position ( D G P S ) : 2 5 m RMS
Position ( S D G P S ) : 3 7 m RMS
Position ( G P S ) : 8 m RMS
S p e e d : 0.1 kn
C o u r s e : 1°
S p e e d filter : 10 settings
U p d a t e rate:l second interval typical
Dynamics:
Velocity: 600 km/h
A c c e l e r a t i o n : 10m/S

2

www.simrad.com

A L W A Y S

A T T H EF O R E F R O N T
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T E C H N O L O G Y

SIMRAD
A KONGSBERG Company

U R U N O
6-INCH LCD

MARINE GPS NAVIGATOR
with track plotter

Model GP-80
High-performance 12-channel GPS receiver, 6-inch LCD display
in a compact cabinet
Several graphic display modes: Track Plotter, 3-D Highway
Display, Compass Rose, GPS Monitor and Demo Display
Memory: 2,000 points for ship's past positions and marks
(incl. 99 event marks max.); 999 waypoints: 30 routes each

containing up to 30 waypoints
Displays Navaids information
(lighthouse and buoy)
downloaded via PC
DGPS capability with optional
internal DGPS receiver kit or
external beacon receiver via
RTCM SC104 input
Aluminum watertight cabinet
(IEC 529 IPX5, USCG CFR46)
allowing for fly bridge
installation

IB

F 5pr_

.-#^7^

L.

iC.68-

Four data interface ports:
a- Two NMEA l/O's
(user-programmable)

«" one NMEA/LOG output
«• one DGPS (or PC) input
The F U R U N O G P - 8 0 is a new highperformance G P S navigator designed
for every type of vessel. It consists of a
12-channel G P S receiver with track
plotter presented on a clear 6-inch
L C D screen. Its high sensitivity G P S
receiver allows highly accurate
position fixing.

3-D Highway Display mode

The G P - 8 0 presents a variety of
display modes in graphics and
alphanumerics: Track Plotter, 3-D
Highway Display, Compass Rose,
G P S Monitoring Display, and Nav data. In the Highway
Display mode, you can intuitively see how to stee and
where the next waypoint is located relative to your ship,
while displaying the next waypoint's data in 3-D graphics
Navigational information including ship's position (in UL,
Loran TD's or Decca LOP's), speed, course,
range/bearing and T T G to a selected waypoint or M O B
position is displayed in large characters. The Nav data

<33j
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0
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display is user-definable.

The G P - 8 0 has in addition one I/O
port for connection of a D G P S
beacon receiver or a conventional
P C . T L L (target UL) position
downloaded from F U R U N O radar
such as the FR-8001 series/7002
series/1500 Mark 3 series can be
shown on the G P - 8 0 . If higher than
standard position accuracy is
required, a D G P S receiver kit (incl.
^^^^
antenna and built-in receiver board)
is optionally available or an external D G P S beacon
receiver with R T C M SC104 format can also be connected.
As a unique function, connection of the FAP-300/330
F U R U N O Autopilot allows video pilot operation, thus
enabling your boat to follow a planned route.
m

m

m

m

m

m

m

The compact aluminum display unit is completely
waterproof, making it ideal for a fly bridge installation.

The future today with FURUNO s electronics technology.

Catalogue No. L-148e

FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

9-52 Ashihara-cho. Nishinomiya City, Japan Telephone: +81 (798) 65-2111
Telex: 5644-325, Telefax: +81 (798) 65-4200, 66-4622

TRADE MARK REGISTERED
MARCA REGISTRADA

SPECIFICATIONS OF GP-80
RECEIVER CHARACTERISTICS
1. Receiver Type
2. Receive Frequency
3. Accuracy
4. Time to First Fix
5. Tracking Velocity
6. Geodetic System

Twelve discrete channels, C / A code,
all-in-view
L1 (1575.42 MHz)
G P S : 1 0 m approx.
(95 % of the time S A off)
20 seconds typical (Warm start)
900 knots
W G S - 8 4 , NAD-27, and others

PROCESSOR/DISPLAY CHARACTERISTICS
1. Display

6-inch L C D , 320 (H) x 240 (V) dots

2. Scale

Scale: 0.25 to 192.0 nm

3. Plot Interval

1 second - 60 min or 0.01 -99.99 nm

4. Memory Capacity
2,000 points total for ship's track and marks
(incl 99 event marks)
999 waypoints (registered by cursor or UL entry),
30 routes (containing 30 waypoints/route)

Optional
1. D G P S receiver kit O P 2 0 - 2 6 (incl. Beacon antenna with
15 m cable and integral receiver board)
Rectifier P R - 6 2
30 m or 50 m G P S antenna cable
N M E A cable 20S0093, 5 m
Antenna base
CP20-01111 (Pipe mount)
No. 13-QA300 (Deck mount)
No. 13-QA310 (Offset bracket)
No. 13-RC5160 (Handrail mount)
Flush mount kit O P 2 0 - 2 4 / 2 5
Navaids data base kit (Future development)

Antenna Unit

0.3 k g 12.8 o z

5. Voyage Plan
Waypoint navigation or route navigation
6. Alarms
Arrival/anchor watch, X T E , speed, water temp, water depth
and trip, D G P S signal
7. Interface (NMEA0183)
Output (ver 1.5/2.0):
GPAAM,
GPAPA,
GPAPB,
GPBOD,
GPBWC,
GPBWR,
GPBWW, GPGGA,
GPGLL,
GPRMB,
GPWCV,
GPWNC,
GPRMC,
GPVTG,
GPWNR,
GPZDA,
GPZLZ,
GPZTG
GPWPL,
GPXTE,
Input (ver 1.5/2.0):
DBT, DPT, MTW, T L L (target U L ) , G F P A (For autopilot)
Any of the above sentences can be selected on MENU depending
on interconnecting device.
8. DGPS capability
•

R T C M S C 1 0 4 v.2.1 format in R S 2 3 2 C level from an
external beacon receiver

•

With optional D G P S receiver kit O P 2 0 - 2 6 (built in)
Accuracy: 5m or better (95 % of the time S A off)

ENVIRONMENT

(IEC945 test method)

Ambient Temperature:

-15°C to +55°C (display unit)
-25°C to +70°C (antenna unit)

Waterproofing:

Display Unit

2.2 kg

290 11.4"
250 9.8"

80 3.1"

I
4-06

(260 10.2")

A n t e n n a unit

15 m standard
(30/50 m optional)
Display unit

IPX5 (IEC 529) , C F R 4 6 ( U S C G )

POWER SUPPLY AND POWER CONSUMPTION

D G P S antenna

1

5m

V*

1

10.2-31.2 V D C , less than 10 W

1
1
1
1

83, 3 5 m

EQUIPMENT LIST
Standard
1. Display unit G P R - 0 2 0
2. Antenna unit G P A - 0 1 7 S with 15 m cable
3. N M E A cable 20S0093, 5m
4. Installation materials and spare parts

4.9 lbs

unit
set
set
set

Radar

M
L

20S0093

1
•

10.2 to 31.2 V D C

Y

jdeo P , o t t e r

*- Autopilot
^ Echo Sounder
2 ports provided S o n a r
tor NMEA I/O
N M E A or L o g out (200/400 pulses/nm)
*• IN: Event
mn
m- D G P S input from an external
beacon receiver (RTCM S C 104 v2.1),
Navaids information from P C ,
or wpt trom Y E O M A N digitizer
Hectifier
PR-62

• VDC
115/230

Optional

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE
FURUNO U.S.A., INC.

FURUNO DANMARK AS

Camas, Washington. U.S.A.
Phone: +1 360-834-9300 Telefax t i 360-834-9400

Hvidovre, Denmark
Phone: +45 36 77 45 00 Telefax: +45 36 77 45 01

FURUNO (UK) LIMITED

Denmead, Hampshire, U.K.
Phone: +44 2392-230303 Telefax: +44 2392-230101

FURUNO FRANCE S.A.

FURUNO NORGE A/S

Alesund, Norway
Phone: +47 70 102950 Telefax: +47 70 127021

FURUNO SVERIGE AB

Bordeaux-Mengnac. France
Phone: +33 5 56 13 48 00 Telefax +33 5 56 13 48 01

Vastra Frblunda. Sweden
Phone: +4631-7098940 Telefax: +46 31-497093

FURUNO ESPANA S.A.

FURUNO SUOMI OY

Madrid. Spam
Phone: +34 91-725-90-88 Telefax +34 91-725-98-97

Helsinki. Finland
Phone: +358 9 341 7570 Telefax: +358 9 3417 5716
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