Navigation
Navigare Nececce
est:
Ett latinskt uttryck
för.
att segla är
nödvändigt. Att segla
krävs navigation.
Även för snöskoter.

Lattitud delar upp jorden i skivor
och talar om var du befinner dig på
norra eller södra jordklotet.
Jordaxeln går igenom globen från nordpol
till sydpol.
Där långitud och latitud bildar ett
kryss, där är platsen som du befinner
dig på. Oberoende om du flyger,
seglar eller vandrar.

All grunddata för navigation utgår
från centrum av globen i form av
vinklar och grader.

N62 gr

E 4*15 gr.

Noll meridianen = är lika med
Greenwich meridianen. Där står
solen i S 180 eller N 360 grader kl
12,00. Både vid polcirkeln, sydcirkeln
och ekvatorn.
Vid ER 180 grader eller 12 timmar
senare datumgränsen.

Långitud Kallas även meridian. Dessa
delar upp jorden i vad man kan likna
med en skalad appelsin och dennes
klyftor. Om man delar 360 grader med
24 timmar så blir varje klyfta 15 grader
öst eller Så många grader förflyttar sig
solen på en timme.

De bruna linjerna är meridianer. Dessa går i nord och syd.
För att enklare ta ut kurs
kan man läga en linjal
mellan start och mål
Lägg kompassens
sida mot linjalen och
den röda pilen mot
målet. Åk längs
linjalen för att hitta
en meridian

Där eller där
Vrid kompasshuset
så att linjerna inne i
kompasshuset blir
paralella med
meridianen,
kompassens pil mot
norr
Den rödvita rörliga pilen
har inget med uttagning
av kurs, (bäring) att göra
Läs av och lägg gradtalen
på minne.

De svarta rutorna
kan inte användas
för uttagning av
kompasskurser. Då
hamnar ni i
Häcklefjäll. De är
endast till för GPS

Kompass.
Att gå kompassgång är ganska enkelt. Det gäller att vara noggrann och sikta på
ett föremål ca. 100 meter bort eller längre som du känner igen, föremålet skall
vara mitt i kurspilens riktning, gå eller åk framme till målet detta upprepas sikta
på nytt mål. m-.m. fram till det slutliga målet.

Navigation Karta Kompass


Kompasskurs.



Kurs tas endast
ut från
Longitud/
meridian.



/Meridian är
den ljusbruna
linjen



Det svenska
koordinatsyste
met kallas
Rikets Nät
RT90.



Det bildar ett
rutnät som är 2
Km i fyrkant.



Vinkelrät mot
medelmeridian
en Longitud 15
grader E.



Det
internationella
systemet heter.



WGS84

Latitud/breddgrad

Longitud//Meridian



Navigation Kompass och Koordinater.
Ta ut
kompasskurs
Från Rr riksröse till
punkt X 7052705 till
Y1327350 Krysset
Punkt Rr 163 till
triangelpunkt 912
under dd i Västra
Middagsfjället.
Punkt 695 Kulflätet
till punkt 854
under Ö i östra
Middagsfjället.
Punkt Rr 163 Till
Punkt 648 Norra
Jaktstugan

GPS
GPS betyder Globalt positioneringssystem.
För att systemet skall funger någorlunda säkert krävs minst fyra tillgängliga sateliter.

GPS skall vara rätt inprogrammerad, för oss som färdas på land och fjäll skall rätt kartdatum vara inställd
Swedish Grid eller Rikets nät RT 90. För norrmän WGS 84 UTM. Det globala nätet heter WGS 84.
Till sjöss eller utomland bör den vara inprogrammerad på WGS 84. Grader mm ss,sss. WGS 84 betyder att
så såg jorden ut vid mätningarna 19894.
WGS 84 kan användas över hela världen.
Kunskaper om hur navigatorn, GPS en fungerar.
Kunskap i navigation är viktigt för att på bästa sätt
kunna använda en navigator. Att ha den rätt
programerad i förhållande till kartornas
koordinatsystem.(Kartdatum). Navigera med karta
kompass när batteriet är utan ström.
Livförsäkringen.
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