
 
Patró de iot.  
Programa Navegació (teoria) (càlculs i carta nàutica) 
 
 
Esfera terrestre 
 Elements 
 Latitud i longitud 
 
Derrota i rumb 
 Derrota 
 Rumb circular 
 Rumb quadrantal 
 Agulla nàutica 
 
Magnetisme terrestre 
 Declinació magnètica o variació local 
 Desvio 
 Correcció total 
 Obtenció de la correcció total mitjançant una enfilació 

Obtenció de la correcció total mitjançant l’estrella polar 
 
Classes de rumb 
 Rumb vertader 
 Rumb magnètic 
 Rumb d’agulla 
 
Càlcul de rumb que ens determina la derrota del vaixell 
 
Efecte del vent sobre la derrota del vaixell. Abatiment. Rumb de superfície 
 
Càlcul de rumb per a dirigir-nos a un punt determinat 

Càlcul del rumb d’agulla navegant sota els efectes del vent. Corregir el rumb a 
sobrevent (barlovento) 

 Amidament de distancies en la carta nàutica 
 Càlcul de la situació estimada després de navegar un període de temps 
 
Línies de posició 
 Enfilació 
 Oposició 
 Distancia 
 Càlcul de la distancia a un far mitjançant angle vertical 
 Situació per demora i distancia a un far que apareix al horitzó 
 Situació per enfilació i distancia 
 Situació per dos distancies 
 Classes de demora (vertadera, magnètica, d’agulla) 
 Situació per dos demores simultànies 
 Marcació (circular i relativa) 
 Situació per dos marcacions simultànies 
 Situació per dos demores no simultànies a un mateix punt de la costa 

Situació per dos demores no simultànies a dos punts de la costa 
Angle horitzontal 

 
Corrents marines 

Càlcul del rumb i intensitat horària d’una corrent desconeguda mitjançant dos demores 
simultànies 
Càlcul del rumb i intensitat horària d’una corrent desconeguda mitjançant dos demores 
NO simultànies 
Efecte de la corrent sobre la derrota del vaixell 
Triangle de vectors 



 
Corregir l’efecte de la corrent 
 Contrarestar la corrent coneixent la velocitat de maquina (corredora) 
 Contrarestar la corrent en un temps determinat (coneixent la velocitat efectiva) 

Càlcul del rumb i intensitat horària d’una corrent desconeguda, a partir d’una corrent 
suposada 
Càlcul de rumb per a dirigir-se a un vaixell que es troba “en orris” (al garete) afectat per 
la mateixa corrent 

 
Estima analítica 
 Generalitats 
 Derrota loxodròmica 
 
Conceptes basics per a resoldre l’estima analítica 
 
Funcions trigonomètriques 
 Problema directe de la estima (estima directa) 
 Problema invers de la estima (estima inversa) 
 
Marees 
 Causes de les marees 
 Definicions 
 Anuari i taules de marees 
 
Resolució de problemes de marees mitjançant l’anuari de marees 
 Càlcul de la sonda en el moment de plenamar o baixamar 
 Càlcul de la sonda a una hora determinada 
 Càlcul de l’hora en que es te una sonda determinada 
 
Mesures del temps 
 Temps civil. Hora civil del lloc 
 Temps universal. Hora civil de Greenwich 
 Relació entre HcL i HcG 
 Fusos horaris. Hora legal (Hz). Hora rellotge bitàcora (Hrb) 
 Relació entre HcG i Hz 
 Hora oficial (Ho) 
 
Publicacions nàutiques de referencia 
 Derroters 
 Llibres de fars i senyals de boira 
 Llibres de radio senyals 
 Avisos als navegants. Avurnaves 
 Diari de navegació 
 
Radar 
 
Navegació GPS 
 
 
 
 
 


