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har revolutionerat navigationen, men att navigera elektroniskt har sina risker. Många har navigator och radar i
båten men är osäkra på hur man utnyttjar dem bäst. Instruktionsböckerna talar om hur man gör för att aktivera
olika funktioner, men sällan varför man ska göra det. Plotter, GPS och radar är en handbok som tar upp för-

och nackdelar med instrumenten och hur du använder dem på bästa sätt.

Här beskrivs plotternavigering och de funktioner man har mest nytta av när det gäller digital navigering i
skärgården, utmed en kust eller till havs. Praktiska tips om radarnavigering finns med, liksom för- och

nackdelar med radaroverlay, 3D-navigering och elektroniska sjökort.

Sjökortsnavigatorer och radar behandlas var för sig i olika kapitel. Tonvikten är lagd på praktisk navigering
med dessa instrument, men boken behandlar även hur de digitala sjökorten är uppbyggda och vad som skiljer
olika fabrikat åt. Ett kapitel ägnas åt dagens satellitsystem, GPS, och de system som kommer inom några år,
till exempel det europeiska systemet Galileo. Boken tar även upp hur du ska montera instrumenten och

antennerna för att de ska fungera bäst och inte vara i vägen. Avslutningsvis finns praktiska köpråd samlade.

Det rika antalet illustrationer och bilder gör det lätt att förstå en specifik funktion och får läsaren att enkelt
känna igen sig på sin egen navigator och radar.

Bengt Utterström är båtjournalist och har stor erfarenhet av navigatorer, radarnavigering och sjöfärder såväl i
skärgård som runt svenska kusten och havet och angränsande länder. Han har sett fördelar och brister med

navigatorer och radar i olika situationer. Sina erfarenheter har han samlat här, allt för att undvika
grundstötningar.

Boken ingår i Nautiska Bibliotekets handboksserie. Böckerna vänder sig till båtlivsentusiaster och är
framtagna i samarbete mellan förlaget och experter inom varje område.

 

Elektronisk navigering med plotter eller PC-navigering har
revolutionerat navigationen, men att navigera elektroniskt har sina
risker. Många har navigator och radar i båten men är osäkra på hur
man utnyttjar dem bäst. Instruktionsböckerna talar om hur man gör
för att aktivera olika funktioner, men sällan varför man ska göra det.
Plotter, GPS och radar är en handbok som tar upp för- och nackdelar

med instrumenten och hur du använder dem på bästa sätt.

Här beskrivs plotternavigering och de funktioner man har mest nytta
av när det gäller digital navigering i skärgården, utmed en kust eller



till havs. Praktiska tips om radarnavigering finns med, liksom för-
och nackdelar med radaroverlay, 3D-navigering och elektroniska

sjökort.

Sjökortsnavigatorer och radar behandlas var för sig i olika kapitel.
Tonvikten är lagd på praktisk navigering med dessa instrument, men
boken behandlar även hur de digitala sjökorten är uppbyggda och

vad som skiljer olika fabrikat åt. Ett kapitel ägnas åt dagens
satellitsystem, GPS, och de system som kommer inom några år, till
exempel det europeiska systemet Galileo. Boken tar även upp hur du
ska montera instrumenten och antennerna för att de ska fungera bäst
och inte vara i vägen. Avslutningsvis finns praktiska köpråd samlade.

Det rika antalet illustrationer och bilder gör det lätt att förstå en
specifik funktion och får läsaren att enkelt känna igen sig på sin egen

navigator och radar.

Bengt Utterström är båtjournalist och har stor erfarenhet av
navigatorer, radarnavigering och sjöfärder såväl i skärgård som runt
svenska kusten och havet och angränsande länder. Han har sett
fördelar och brister med navigatorer och radar i olika situationer.

Sina erfarenheter har han samlat här, allt för att undvika
grundstötningar.

Boken ingår i Nautiska Bibliotekets handboksserie. Böckerna vänder
sig till båtlivsentusiaster och är framtagna i samarbete mellan

förlaget och experter inom varje område.
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