
 
Capità de iot.  
Programa Astronomia i navegació (teoria i càlculs) 
 
Astronomia i navegació 
 

Navegació astronòmica. Introducció 
 
Esfera celeste 
 Línia Zenit Nadir 
 Horitzó. Classes 
 Pols celeste. Equador celeste. Meridià del lloc 
 Vertical 
 Cercle horari 
 
Coordenades celestes 
 Coordenades horitzontals o azimutals 
 Altura 
 Azimut 
 Coordenades horàries 
 Horari local 
 Declinació 
 Coordenades uranogràfiques equatorials 
 Angle sideri 
 
Moviment aparent. Eclíptica 
 
Triangle de posició 
 
Almanac nàutic. Símbols i abreviatures 
 
Càlcul de horari local i la declinació del sol 
 
Càlcul del horari local i la declinació de les estrelles 
 
Càlcul del horari local i la declinació dels planetes 
 
Càlcul de l’hora del pas del sòl pel meridià superior del lloc (migdia vertader) 
 
Càlcul de l’hora del pas de les estrelles pel meridià superior 
 
Càlcul de l’hora de sortida i posta del sol amb l’almanac 
 
Càlcul de la duració dels crepuscles civil i nàutic 
 
Formules que relacionen els elements del triangle de posició 
 
Conegut l’horari local, la declinació d’un astre i la latitud del observador. Calcular 
l’azimut del astre. 
 
Càlcul del azimut al orto i ocàs dels astres 
 
Càlcul del azimut de la polar 
 
Cercle d’altura 
 
Recta d’altura punt aproximat o tangent Marq 
 
Càlcul i traçat d’una recta d’altura 
 



Utilitat d’una sola recta d’altura 
 
Situació per rectes d’altura simultànies 
 
Situació per rectes d’altures no simultànies 
 
Correcció de l’altura mesurada amb el sextant 
 
Construcció d’una carta en blanc 
 
Observació del Sol al migdia. Càlcul de la latitud per Altura Meridiana del Sol  
 
Càlcul de la latitud per la Polar 
 
Preparació de les observacions. Reconeixement d’astres 
 
Mesurament del temps 

 
Derrota Loxodròmica 
 

Estima analítica 
 
Conceptes basics per resoldre la analítica 
 
Funcions trigonomètriques 
 
Estima directa 
 
Estima inversa 
 
Estima directa mitjançant latituds augmentades 

 
 
Ortodròmica 
 

Derrota ortodròmica 
Càlcul de la distancia ortodròmica mitjançant formula 

 
Cinemàtica 
 
 Generalitats 
 
 Triangle de velocitats 
 
 Rosa de maniobra 
 
 Trobar el rumb i la velocitat d’altre buc coneixent el seu moviment relatiu 
 
 Atrapar un buc en el menor temps possible 
 
 Atrapar un buc sense variar el nostre rumb 
 
 Atrapar un buc en un temps determinat 
 
 Determinar el rumb necessari per passar a una distancia donada d’un altre buc 
 
 
 


