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Navigationsinstrumenter 

(Resumé) 
 
 
Her en oversigt over de gænse navigationsinstrumenter til søs. 
 

 

Kompas 
Skibskompasset det mest basale instrument, da det vha. jordens 
magnetfelt viser vores kompaskurs, og derfor ikke behøver strøm for at 
virke. For at vi kan bruge det sammen med søkortet, skal der korrigeres 
for fejlvisning, hhv. misvisning og deviation. 

 

Håndlod 
Kastes ud fra forskibet og løber ud indtil loddet rammer bunden. Herefter 
kan dybden aflæses vha. markeringene på linen. Beg kan sættes på 
bunden af loddet og ved at observere hvad der hænger fast får man 
viden om bundforholdene. 

 

Elektronisk dybdemåler 
Et simpelt ekkolod, der vha. en ultralydstransducer måler dybden. 
Nulpunkt for loddet kan instilles. Kan også benyttes med dybdealarm og 
som ankervagt. 

 

Ekkolod 
Ekkolod der viser dybden henover grunden man oversejler. Fungerer 
også ved brug af ultralyd. Kan have mange funktioner og give bedre 
informationer om bundforhold og evt. fisk i vandet. 

 

Log 
Loggen måler farten gennem vandet. Transduceren er ofte et lille hjul der 
moteres gennem bådens skrog. Udfra denne beregnes sejlet distance. 
Distancen kan vises som både trip og total. Fungerer helt analogt til 
fartmåler i en bil. Flere instillingsmuligheder og visninger. 

 

GPS 
Global Positioning System. Via radiosignaler fra fire eller flere satelitter 
kan positionen nøjagtigt bestemmes. Ældre systemer ca. 10 m. 
nøjagtighed. De nyeste under en meter. Opdateres ca. hvert sekund og 
udfra de enkelte punkter beregnes kurs, fart og distance. 

 

Kortplotter 
Kortplotteren er et elektronisk søkort. Kortplotteren viser bådes position, 
kurs og fart udfra GPS'en. De andre instrumenter kan tilkobles så de 
vises på kortplottens skærm. 
 

 

Radar 
En roterende antenne på skibet udsender et kort radio signal, der 
reflekteres af fysiske genstande og vises på en skærm eller plotter. Er 
speciel god i tåge og mørke, samt til at beregne fare for kollision. 

 

AIS - Automatic Identification System 
Et system der skal være installeret i erhvervsskibe. Disse udsender ca. 
hvert minut vha. VHF radioen information om deres position, kurs og fart 
mv. til de omkringliggende både. Denne information vises på kortplotter 
eller speciel AIS reciever. Frivilligt, men muligt også for lystbåde. 

 


