
 
Patró d’esbarjo (PER).  
Programa Navegació (teoria) (càlculs i carta nàutica) 
 
 
Coneixements teòrics 
 
 Definicions 
 
 Cartes nàutiques  
 
 Publicacions nàutiques de referencia 
  Derroters 
  Llibres de fars 
 
 Cartes de navegació costera. Elements 
  Meridians 
  Paral·lels 
  Declinació magnètica 
 
 La milla nàutica. El nus 
 
 Rumbs 
  Rumb circular 
  Rumb quadrantal 
 
 Magnetisme terrestre 
 
 Declinació magnètica. Com actualitzar-la 
 
 Agulla nàutica. Instal·lació, pertorbacions 
 
 Desvio de l’agulla 
  Tauleta de desviaments 
 
 Correcció total. Càlcul a partir de la declinació i el desvio 
 
 Classes de rumbs. Vertader, magnètic i d’agulla 
 
 Corredora 
  Corredora mecànica 
  Corredora elèctrica 
  Coeficient de la corredora 
 Quarta 
  Vent, abatiment, rumb de superfície 
  Efectes del vent sobre el rumb (abatiment) 

Efectes de la corrent sobre el rumb (deriva) 
 
 Línies de posició 
  Enfilacions 
  Demores 
  Distancies 
  Situació per dos distancies 

Obtenció de línies de posició amb l’agulla i conversió d’aquestes en vertaderes 
per el seu traçat en carta 
Us de les enfilacions, demores i sondes com a línies de posició de seguretat 

  
 Concepte de marcació. Forma de trobar-les. Relació entre rumb, demora i marcació 
 
 Ajudes a la navegació: Marques, llums i senyals marítimes (fars, faroles i balises) 



Exercicis sobre carta nàutica 
  

Donat un punt en la carta, trobar les coordenades. Donades coordenades, situar-lo en 
carta.  

 
 Mesurament de distancies. Forma de traçar i mesurar els rumbs 
 
 Navegació per estima gràfica en la carta 
 
 Rumb per passar a una distancia determinada de la costa o un perill potencial. 
  Corregir el rumb afectat per abatiment 
  Corregir el rumb afectat per les corrents 
  Passar a una distancia determinada d’un punt amb una corrent coneguda 
 
 Traçats i mesuraments de demores i enfilacions amb el transportador 
  Situació per dos demores simultànies 
  Situació per enfilacions 
 

La enfilació i la oposició com a demores vertaderes. Càlcul de la correcció total a partir 
d’una enfilació i de la tauleta de desviaments 
 
Situació per demora, per enfilació, o per oposició 
 Situació per línia isobàtica i demora 
 
Situació per marcacions simultànies coneixent el rumb 
 
Situació mitjançant dos demores simultànies 
 Situació per demora i distancia 
 Situació per demora i enfilació 
 Situació per dos enfilacions simultànies 
 Condicions de fiabilitat e les línies de posició 
 
 

 
  
 


