
Stedbestemmelse, stedlinjer og pejlinger
Stedbestemmelse foregår udfra forskellige principper:
 
Bestiksejlads, er hvor beregningen af et skibs position ved at summere kurser og distancer
udsejlet siden senste observerede sted. En position der angives på baggrund af bestiksejlads
kaldes et et "gisset sted" (dvs. et forventet sted)
 
Observeret sted, er når skibets position under sejladsen kan bestemmes ved hjælp af
observationer, f.eks. når skibet passerer tæt forbi et bundfast sømærke. En GPS position er også et
observeret sted.
 
Stedlinjer er linjer der udgår fra eget skib til forskellige landfaste mærker. Der findes f.eks.
stedlinjer ved mærke, ved pejling og ved afstand. Hvor flere stedlinjer skærer hinanden, finder man
et observeret sted ved stedlinjer.
 
Et observeret sted angives ofte i søkortet med kryds med en cirkel omkring, og en note med
tidspunkt og log visning.
 

Stedlinje ved mærke

Når situationen opstå hvor to eller flere landfaste mærker danner en linie, dvs. man siger de er
"over eet" (skrives ofte med tegnet ≠). Denne linje kan indtegnes direkte i søkortet og er meget
præcis.

 

Stedlinje ved pejling

Når et landfast mærke pejles fra skibet får man en stedlinje ved pejling. Kvaliteten af denne
stedlinje varierer meget med udstyr, omstændigheder og træning.

En pejling foretaget vha. bådens faste kompas skal rettes for deviation og misvisning inden
stedlinjen kan afsættes i søkortet. Derfor skal der ved sådanne pejlinger altid noteres den styrede
kurs devierende. Benyttes håndholdt pejlekompas sættes deviationen normalt til 0°.



Et eksempel på rettelse for deviation og misvisning på en pejling foretaget over skibets kompas.

 

Stedlinje ved afstand

Det er muligt at vurdere afstanden til et landfast mærke, vil man få en stedlinje der danner en cirkel
rundt om mærket. Det er dog vanskeligt at vurdere afstande, hvorfor denne stedlinje er meget
usikker. Afstande kan dog vurderes præcist ved brug af radar.

Krydspejling

En meget brugt metode er at finde to samtidige stedlinjer ved pejling, dette kaldes en krydspejling. I
nedenstående eksempel pejles to fyr samtidig. Man skal her notere sig den styrede kompas kurs
for at kunne finde deviationen, som det to pejlinger skal rettes med inden stedlinjerne kan afsættes i
søkortet.

 



 

Kursrettelse af pejlinger

Alle pejlinger over bådens fast kompas skal rettes for deviation og misvisning. Husk at deviationen
findes udfra bådens styrede kurs devierende. Hvis der benyttes et håndpejle kompas ses der bort
fra deviationen, men der skal stadig rettes for misvisning. Herunder ses rettelsen af ovenstående
eksempel for deviation og misvisning.

Obs. Sted: Albert Berhard
Pejl. dv. 319° 47°
dv. (st.k.dv. 102°) + (+5°) + (+5°)
Pejl. mv. 324° 52°
mv. Ø 1° + (+1°) + (+1°)
Pejl. rv. 325° 53°
 

Tværs og passeret

To begreber som man ofte bruger under sejlads. Tværs er når en genstand, skib såvel som bøje, er
vinkelret (+/- 90°) på den styrede kurs, det vil sige at man ser genstanden ret ud fra siden på skibet.
Passerer man en genstand, gør man det lige når den genstanden er vinkelret på den beholdne
kurs. Det er strøm og afdrift der afgør forskellen på tværs og passeret.



 


