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Ievads.

1. Kuģu vadīšanas zinātne un tās daļas. Ceļā vērojam
divi elementus: virzienu un attālumu izejas punkta un gala

mērķa starpā. Uz sauszemes ceļa virziens parasti nosprausts,

apzīmēts dabā, arī attālums noteikts. Jūrniekam, kas grib no-

vadīt kuģi no vienas ostas līdz otrai, pašam jānosprauž ceļa

virziens un jāatrod attālums ceļa punktu starpā.
Pirms iesāk nodomāto braucienu, pamatīgi jāiepazīstas ar

to jūras daļu, pa kuru vajadzēs kuģi vadīt. Nepieciešami

iepazīties ar visām bīstamām vietām, kas tajā atrodas, un ar

šo vietu apzīmēšanas pajēmieniem. Vajag izpētīt kuģa visīsā-

kos ceļus un tās vietas, kur tas varētu atrast patvērumu ne-

gaisa laikā. Te der visvisādas ziņas, kas sakopotas speciālos

aprakstos loc i jās un to dažādos papildinājumos. Daļa

vissvarīgāko ziņu atrodas uz jūras kartēm, kurās iezīmēti meri-

diānu un parallēļu tīkls, krasta līnijā, jūras dibena reljefs un

dažādi priekšmeti, kas der kuģa vietas noteikšanai. Pamatojo-
ties uz locijās un jūras kartēs dotiem norādījumiem, no bezgala
daudziem izmeklē visdrošāko un laika ziņā visizdevīgāko ceļu,

pa kuru pienākās kuģi vadīt.

Kad ceļa virziens jau izvēlēts un uzrasēts uz jūras kartes,
tad jāseko, lai kuģis šajā virzienā tiešām pārvietojas. Jāseko
arī tam, cik tālu kuģis noteiktā virzienā jau pārvietojies. At-

zīmējot tajā noietos attālumus, dabū veselu punktu rindu, kuros

kuģim vajadzētu atrasties savā ceļā. Tomēr zem vēju, straumju
un citiem iespaidiem, kuģis parasti novirzās no tā ceļa, kas

tam nozīmēts un nepieciešami laiku pa laikam šo novirzīšanos

izlabot, atzīmējot uz kartes kuģa patieso atrašanās vietu un no

tās atliekot tālākā ceļa virzienu uz kartes. Tādu vietas no-

teikšanu var pamatot uz nekustošu krasta priekšmetu vai debess

spīdekļu novērošanu. Pirmā gadījumā sniedz attiecīgus norādī-

jumus nāvig āci j a un tas iespējams vienīgi braucot krasta

tuvumā. Otrā gadījumā jāatrisina jūras astronomijas
uzdevums un to parasti izpilda atklātā jūrā.

Kuģa virziena noteikšanai lietojamā kompasa adata, kuģa
metāla masas magnētisma iespaidota, zaudē savu spēju apzīmēt
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pastāvīgu virzienu un tās norādījumi zaudē katru uzticību.

Tādēļ nepieciešamas metodes, kas rāda, kā no jauna piešķirt

kompasa magnēta adatai viņas pamata īpašību. Minētās me-

todes māca deviācijas teorija.

Atbrīvojuši kuģa kompasa magnēta adatu no kuģa metāla

masas magnētisma iespaida un izvēlējušies visdrošāko un iz-

devīgāko ceļu, kuģi pa to vada. Rinda kuģa vietu, ko aprēķina
tam virzoties uz priekšu, norāda cik lielā mērā droša braukšana.

Sasniegtā drošība attiecināma pret dažādām jūrā nekustošām

bistāmām vietām. Jūrnieka labklājība atkarīga arī no lik-

tenīgām jūras straumēm un vētru un orkānu iznīcinošiem spē-

kiem. Lai ar tiem pienācīgi cīnītos, nāk palīgā meteoro-

loģija, kas pēta dažādas atmosfairas parādības, un okeano-

grāfija, kas pēta jūras un okeānu ūdeņu īpašības un kustības.

Abas minētās zinātnes, kuru ricībā bagātīgs faktiskais materiāls,

no tā izveido veselu rindu noteikumu, kā pasargāt jūrā kuģi no

šīm likstām.

Radiotēlegrafija ar speciāliem instrūmentiem, pie-

mērojot navigācijas metodes, dod iespēju noteikt kuģa vietu

katrā laikā dažu simtu jūras jūdžu attāļumā no krasta, kur

nav redzami zemes priekšmeti, neatkarīgi no tā, vai debess

spīdekļi redzami vai nē. Šajā ceļā var kuģa vadītājs pats ar

kuģa līdzekļiem noteikt kuģa patieso atrašanās vietu, ja tam

attiecīgi radiotēlegrafijas instrūmenti un speciālas kartes vai

tabulas, bet var arī no krasta tam paziņot viņa atrašanās vietu.

Kuģa vietas noteikšanai radiotēlegrafijas ceļā ļoti liela nozīme

miglas laikā, kad tā ir vienīgais visdrošākais līdzeklis.

Savilkums. Kuģu vadīšanas zinātne, kas māca kā vadīt

kuģi, sadalās: locijā, navigācijā, deviācijas teorijā un jūras astro-

nomijā. Palīga zinātnes: meteoroloģija, okeanogrāfija un radio-

tēlegrafija. Palīga līdzekļi: jūras kartes, dažādas tabulas un

instrūmenti, no kuriem visnepieciešamākais kompass, kā

uzdevums pastāvīgi norādīt debess puses.

2. Nāvfgācijas priekšmets un iedalījums. Nāvigācijas mēr-

ķis — iemācīt: 1) kā virzīt kuģi pa. noteiktu ceļu un 2) kā

noteikt viņa vietu, novērojot nekustošus krasta priekšmetus.

Pētot uzstādītos jautājumus un atrisinot tos zinātniskā

ceļā, nāvigācija norāda, kā var piemērot tās izstrādātos no-

teikumus praktikā un šā mērķa sasniegšanai dod veselu rindu

rīku un instrumentu. Uz teiktā pamata nāvigāciju var sadalīt
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divi daļas: 1) nāvigācijas instrūmentu apraksts un 2) teorētiskā

un praktiskā navigācija.

3. Zemes veids. Zemes virsas izmērīšanas rezultāti dod

skaidrību par tās veidu un lielumu. Tie norāda, ka zeme nav

bumba, kā parasti domā, bet tās veids ļoti līdzīgs griešanās

elīpsoidam; (1. zīm. nepārtrauktā līnija) t. i. zemes caur-

mēri visos virzienos nav vienlidzīgi:
vienā plaknē atrodas visgarākie,
kamēr visīsākais — šai plaknei

perpendikulārs.

Dažādos laikos izdarītie zemes

virsas atsevišķie izmērījumi noderē-

juši kā pamats viņas pusašu aprēķi-
nāšanai un atrasts, ka zemes elipsoida
lielā pusass a = 6 377 397,15 m

un mazā — b = 6 356 078,96 m.

.... ~
a— b 1

Attiecību = c = par
a 299

1.Zīm.

zemes saspieduma koeficientu.

Jau 1880. gadā angļu ģeodēzists Klarks nāca pie slēdziena,
ka zemes šķēlums nevienā virzienā nedod patiesu riņķi. No-

stiprinājušās doma, ka zemes virsa sastāv no veselas virsu

rindas, kas pieder dažāda lieluma elīpsoidiem, tādēļ ikviens

lielāks vai mazāks zemes virsas rajons pieder noteikta elīpsoida
virsai un zemes patiesais veids ir geoid s. (Zīm. 2. pār-
trauktā linija). Ar to var izskaidrot,

ka zemes virsas izmērījumi, kas

izdarīti dažādās vietās, devuši dažā-

dus zemes pusašu lielumus.

Jautājums par zemes patieso
veidu ļoti interesants, bet tas nav

no liela svara praktiskā dzīvē, jo

geoida novirzīšanās no elīpsoida
veida ļoti neliela.

Samērā nelielā precizitāte, kuģa
vietas noteikšanā jūrā astrono-

miskā ceļā un vēl mazāka noteik-

2.zīm.

tība kuģa vietas atrašanā, ja tā pamatota uz virziena novēro-

šanu un ātruma mērošanu, dod iespēju nāvigācijā zemi uzskatīt

kā bumbu, kā to arī darīsim tālāk šajā kursā. ledomātās zemes
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bumbas lielumu piejem vienādu ar patieso zemes elīpsoidu un

zemes bumbas rādiju R aprēķina no sekojošā nolidzinājuma:

*/s te R 8
=

4
/s it a

2 b

no ku[a __iliT '

R = - 6 372 km.

Savilkums: Zemes patiesais veids ir geoids, bet nāvigācija
to piejem par bumbu.

4. Pastāvīgās līnijas un punkti uz zemes bumbas.

3.zīm.

4.zīm.

Vertikālā līnija un vertikāļi. Zemes

virsas ikvienā punktā vērojam pilnīgi

pastāvīgu virzienu, kurā kustas brīvi

krītošs ķermenis. Tā ir vertikāla līnija
un to norāda diegs (3. zīm.), kura augš-

gals nekustoši piestiprināts, bet pie

apakšējā piestiprināts kāds smagums.

Piejemot, ka zeme ir bumba, vertikālā

līnija sakrīt ar zemes tā diametra vir-

zienu, kas iet caur novērotāja vietu

(4. zīm.). Ja novērotājs atrodas punktā

A, tad viņa vertikālā līnija AZ sakrīt

ar zemes diametru AD.

5. zīm.

Vertikā|i. Plaknes, kas iet caur vertikālo līniju, krustojot
zemes virsu, veido lielo riņķu līnijas — vertikāļus (5. zīm.)

ABD, ACD un AGD.
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Patiesais horizonts. Plaknes, kas perpendikulāras vertikālai

līnijai, krustojot zemes virsu, veido mazo riņķu līnijas hr, hi n,

h2 r2, (6. zīm.), kuras sauc

par horizontiem. Viena no

tām iet caur zemes centru un

veido uz zemes virsas lielā

riņķa līniju HR, kas ir no-

vērotāja patiesais hori-

zonts.

Zemes ass un poli. Zeme

griežās diennakti ap savu vis-

īsāko diametru PnPs (7. zīm.).

Šo diametru sauc par zemes

asi, bet punktus Pn un Ps,
kuros tā krustojās ar zemes

virsu —

par zemes poliem:

6.zīm.

Pn par ziemeļu vai nor d a polu, Ps par dienvidu vai zi da polu.
Meridiāni. Plaknes, kas iet caur zemes asi, sauc par me-

ridionālām plaknēm, krustojot zemes virsu, tās veido lielo riņķu

līnijas Pn EPs Q; Pn G Ps Gi (7. zīm.), ko sauc par patiesiem
meridiāniem. Tā tad patiesais meridiāns ir lielā riņķa

līnija, kas iet caur zemes poliem. Patiesā meridiāna to daļu,

PnGPs, kas iet caur doto punktu no pola līdz polam, sauc par

dotās vietas vai punkta meridiānu, jeb par novērotāja meridiānu,

bet otro pusi Pn Gi Ps — par vietas pretējo meridānu.

Novērotāja patiesais meridiāns sakrīt ar vienu vertikālu

Piem. vietas A patiesais meridiāns Pn EP s Q (7. zīm.) 'sakrīt

ar vertikālu ANDS.

Parallēles un ekvātors. Plak-

nes, kas perpendikulāras zemes

asij, krustojot tās virsu, veido

mazo riņķu līnijas pp, pi pi,

papa (7. zīm.), kuras sauc par

par a 11 ēlē m . Viena no

minētām plaknēm iet caur

zemes centru un veido uz tās

lielā riņķa līniju E Q —

ekvātoru.

5. Pastāvīgie punkti uz pa-

tiesā horizonta. Novērotāja
meridiāna APn DPs (7. zīm.)

7.zīm.
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un patiesā horizonta NOSW plaknes krustojās un veido ikvienam

zemes punktam pilnīgi noteiktu līniju NS patiesā horizontā.

Līnijas daju CN, tuvāko ziemeju polam, sauc par ziemeļu vai

norda virzienu, bet otro par dienvidu vai zida virzienu.

Punktu N sauc par ziemeļu vai norda punktu un — S par dien-

vidu vai zida punktu.

Līniju WO, kas perpendikulāra līnijai NS zemes centrā

un rodas ekvātora un patiesā horizonta plaknēm krustojoties

sauc par austrumu-rietumu līniju. Līnijas daļu CO, kas no N

pa labi, sauc par austrumu vai osta virzienu, bet pretējo —

par rietumu vai vesta virzienu; 0 par austrumu vai osta punktu

un W par rietumu vai vesta punktu. Redzam, ka ikviena no-

vērotāja patiesā horizontā pastāv četri pilnīgi pastāvīgi punkti:

N, 0, S un W. Vertikāli, kas iet caur šiem punktiem, krusto

ikvienu novērotāja horizontu punktos, kas dabū tos pašus no-

saukumus: N, 0, S un W. Tā tad ikvienā horizontā eksistē

četri pilnīgi noteikti un pastāvīgi punkti.
6. Ģeogrāfiskās koordinātes. Meridiāni un parallēles noteic

uz zemes virsas ikviena punkta- vietu, jo ikvienu punktu uz

zemes virsas var uzskatīt kā meridiāna un parallēles krusto-

jumu. Vienu meridiānu piejem par pilnīgi noteiktu —

pa-

stāvīgu. To nosauc par sākuma vai nulto meridiānu un no tā

8.zīm.

skaita visus citus meridiānus. Par

sākuma meridiānu piejem Grin-

vičas meridiānu Pn GPs (8. zīm.).

Vietas ģeogrāfiskais garums.

Ekvātora loku no sākuma meri-

diāna līdz novērotāja meridiā-

nam sauc par vietas ģeogrāfisko

garumu. To skaita no sākuma

meridiāna uz abām pusēm: uz

O-stu un W-stu no o°—lBo°.

Loks Gi Ai ir vietas A ģeo-

grāfiskais garums ar nosaukumu

Ost. Loks Gi Bi ir vietas B

ģeogrāfiskais garums ar Westa

nosaukumu (8. zīm.).
Vietas ģeogrāfiskais platums. Parallēles vietu nosaka me-

ridiāna loks no ekvātora lidz vietas parallēlei. Šo loku sauc

par vietas ģeogrāfisko platumu un to skaita no ekvā-

tora uz abām pusēm no o°—9o°. Punktam A ir norda platums
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un to izteic meridiāna loks AiA; punktam B ir zida platums,
to izteic loks Bi B. (8. zīm.).

Vietas ģeogrāfisko garumu un platumu sauc par vietas

ģeogrāfiskām koordinātē m.

Vietas garumu apzīmē"'ar L un tas var būt O-sta vai

W-sta. Platumu apzīmē ar <p un tas var būt N-da vai Z-da.

Norda platumu un osta garumu mēdz atzīmēt ar plus zīmi,
bet vesta garumu un zida platumu ar minus zīmi.

Savilkums. Līniju, kuras virzienā kustas brīvi krītošs

ķermenis, (R) sauc par vertikālu līniju. Vertikālis ir lielā riņķa

linija, kas iet pa zemes virsu caur vertikālo līniju. Patiesais

horizonts ir lielā riņķa līnija, kas perpendikulāra vertikālai līnijai.
Zemes ass ir tās diametrs, ap kuru viņa griežas diennakti.

Poli ir zemes ass un zemes virsas ļ krusta punkti. Meridiāni ir

lielo riņķu līnijas, kas iet caur poliem. Parallēles ir mazo riņķu

līnijas, kas perpendikulāras zemes asij. Ekvātors ir lielā riņķa

līnija, kas perpendikulāra zemes asij.

Novērotāja meridiāns un tā pretējā daļa krustojās ar pa-

tieso horizontu N-da un S-da punktos. Ekvators ar patieso
horizontu krustojas O-sta un W-esta punktos.

Vietas ģeogrāfiskais platums ir meridiāna loks no ekvātora

līdz vietas parallēlei. Vietas ģeogrāfiskais garums ir ekvātora

loks no sākuma meridiāna līdz vietas meridiānam. Abus minē-

tos lielumus sauc par vietas ģeogrāfiskām koordinātēm.

Platumu un garumu starpība.

Kuģa atrašanās vietas ģeogrāfisko platumu un garumu,

īsuma labad, turpmāk sauksim par punkta platumu un garumu.
Punktu, kas apzīmē urjūras

kartes vietu, no kuras kuģim

jāiziet, nosauksim par izejas

(atstāto) punktu. Punktu, kas

apzīmē vietu, kuj- kuģim jā-
ieiet— par ieejas (sasniegto)

punktu. Piem., ja kuģim jā-
iet no A uz B (9. zīm.), tad

A ir izejas un B ieejas punkts;

ejot no B uz A, B ir izejas,
bet A — ieejas punkts.

Zemes virsas divu punktu

savstarpējo stāvokli nosaka
9. zīm.
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viņu ģeogrāfisko koordinātu starpība: platumu starpība un garu-

mu starpība.
Divu punktu platumu starpība ir meridiāna loks, ko

ieslēdz šo punktu parallēles. Piem., punktu A un B platumu

starpība ir loks AD, vai BC, vai
w

XL v. t. t. Punktu

D un M platumu starpība ir
_ DI, vai

w

MF, vai
_

NR

v. t. t. Parasti jem izejas vai ieejas punkta meridiāna loku.

Tā pirmā gadījumā platumu starpība ir loks AD vai
_ CB,

un otrā — Dl vai
_

MF.

Ja abiem punktiem viens un tas pats platumu nosaukums,

t. i. ja abi atrodas N. vai abi S puslodē, tad platumu starpība
ir vienlīdzīga šo punktu lielākā un mazākā platumu starpībai.

Piem., ja punkta A platums <p=s 60°N un punkta B platums

cpi = 30°N, tad šo punktu platumu starpiba, ko apzīmēsim ar

Acp (delta fi) = 60°
—

30° = 30°.

Ja abu punktu platumu nosaukumi dažādi: viena N, bet

otra S, tad platumu starpība ir vienlīdzīga abu platumu sum-

mai. Piem., ja punkta D platums 9 = 30°N un punkta M

platums cpi = 75° S, tad šo punktu platumu starpība A9 =

30° + 75° = 105°.

Platumu starpībai dod nosaukumu atkarībā no tā, kā

mainās kuģa vietas ģeogrāfiskais platums. Ja kuģis pārvieto-

joties tuvojas ziemeļu polam, tad platumu starpībai dod ziemeļu
nosaukumu un to apzīmē ar N. Pretējā gadījumā — dienvidu

nosaukumu un to apzīmē ar S. Pārejot no punkta A uz

punktu B, ziemeļu platums samazinās, kuģis tuvojas S polam

un platumu starpība ir S, bet ejot pa to pašu ceļu no punkta B

uz A, ziemeļu platums palielinās, kuģis tuvojas N polam un

platumu starpība ir N. Ejot no punkta D uz punktu M, kuģis
veido dienvidu platumu starpību, jo te ziemeļu platums sa-

mazinās līdz 0° un pāriet dienvidu platumā, kas pieaug; kuģis

tuvojas S polam. Ejot no M uz D, tas veido ziemeļu platumu

starpību; te dienvidu platums samazinās lidz o°, sākās ziemeļu

platums, kas palielinās; kuģis tuvojas ziemeļu polam. Tā tad

vienai un tai pašai platumu starpībai var būt N un S nosaukums

atkarībā no virziena, kādā kuģis pārvietojas.

Divu punktu garumu starpība ir ekvātora loks šo

punktu meridiānu starpā. Punktu Aun B garumu starpība ir

ekvātora loks TU, punktu D un M garumu starpība ir ekvā-

tora loks TEV un VET
—

tas pats loks, tikai pretējā

virzienā) ja M ir izejas punkts.
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Ja abiem punktiem viens un tas pats garumu nosaukums:

abiem 08t vai abiem WBt, tad garumu starpība ir vienlīdzīga šo

punktu lielākā un mazākā garumu starpībai. Piem., ja punkta A

garums L = 35° 08t
un punkta B garums Li = 90° 0 8t, tad

garumu starpība A L = 90°
— 35° = 55°.

Ja abiem punktiem ir dažādi garumu nosaukumi: vienam

09t
un otram Wst, tad garumu starpība ir vienlīdzīga abu

punktu garumu summai. Piem., ja punkta D garums L= 35° 0 9t

un punkta M garums :Li = 85° Wst, tad šo punktu garumu

starpība AL = 35° + 85° = 120°.

Garumu starpībai, tāpat kā platumu starpībai, dažādi no-

saukumi atkarībā no tā, kā mainās vietas garums kuģim pār-

vietojoties. Ja rietumu garums palielinās vai austrumu garums

samazinās, tad ir rietumu garumu starpība un to apzīmē ar

WBt, ja rietumu garums samazinās vai austrumu — palielinās,
tad ir austrumu garumu starpība un to apzīmē ar oBt.0Bt.

Pārejot no punkta A uz punktu B, garumu starpība ir

08t, bet no punkta BuzA
—

tā ir WBt. Pirmā gadījumā
austrumu garums palielinājās, bet otrā tas samazinājās.

Pārejot no punkta D, kas atrodas "austrumu puslodē, uz

punktu M — rietumu puslodē, rodas rietumu garumu starpība,

jo te austrumu garums samazinās līdz o°, pāriet rietumu garumā,
kas palielinās. Ejot no punkta M uz D, notiek pretējā pa-

rādība: rietumu garums samazinās līdz o°, pāriet austrumu

garumā un tas palielinās; tā tad šajā gadījumā garumu starpība
ir 08t.

Ja garumu starpība lielāka par 180°, tad to atjem no 360°

un dabūto starpību piejem par garumu starpību, tad jāmaina
arī garumu starpības nosaukums. Piem., izejas punkta L =

122°30'W9t, ieejas punkta Li = 140°0'OBt, AL = (122°30' -f
140°0') 0 8t

= (360° — 262°30') Wat
= 97°30'Wst

.

Platumu un garumu starpību var atrast arī algebraiskā

ceļā. Apzīmējot izejas punkta platumu ar 9 un garumu ar L,

ieejas punkta platumu ar cpi un garumu ar Li, platumu starpību
ar Acp un garumu starpību ar AL, tad ieejas un izejas punktu

platumu starpība ir abu punktu platumu algebraiskā starpība.

Ja abiem punktiem vienāds platumu nosaukums un 91 > 9,

tad platumu starpības nosaukums vienāds ar platumu no-

saukumu, ja 91 <9, tad platumu starpības nosaukums pretējs

platumu nosaukumam.
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Piem.,

1) cp=42°2o'N; <pi =50°30/N; Acp=9i—<p=so°3o'—42°2o'=
= + 8°l(y = 8°10'N;

2) cp =50°30'N; cpi=42°2o'N; Acp=cpi—cp=42°2o'—so°3o' =
= -B°lo' = B°lo' S.

Ja abiem punktiem platumu nosaukumi dažādi, tad platumu

starpības nosaukums vienāds ar ieejas punkta platuma nosau-

kumu. Piem.,

1) cp=l2°l6'N; <pi=B°4'S; A<p=cpi—cp = -B°4'—l2°l6'=

= — 20°20' = 20°20'S;

2) <p=B°4'S; cpi= 12016'N; Acp=cpi—cp= 12°16' —(—B°4')=
= 12°16'+8°4'= +2G°2o'= 20°20' N.

Piemēri:

Tāpat var aprēķināt

ieejas un izejas punktu

garumu starpību, jo
abu vietu garumu star-

pība ir ieejas un izejas

puuktu garumu alge-
braiskā starpība.

Ja L un'Li vienāda

nosaukuma un Li>L,
tad A L nosaukums

vienāds ar garumu no-

saukumu ; ja Li < L,

tad A L nosaukums

pretējs abu punktu garumu nosaukumam. Piem.,

1) L=lB°l2/
Wt; Li =20°14'VVst; AL = Li—L= —20° 14'—

( —lB°l2') = —20°14'+18°12'= —2°2' = 2°2'Wst
.

2) L=2o°l4'W8t; Li =18°12'W8t; AL = Li —L=—18° 12'—

( —2o°14') = —18°12'+200 14' = -f2°2' 0 8t
.

Ja abu punktu garumi dažāda nosaukuma, tad AL no-

saukums vienāds ar ieejas punkta garuma Li nosaukumu. Piem.,

1) L=l4°s'Ost; Li =2°6'Wrt; AL=Li—L= -2°6'—l4°s'=

= —16°1 l'=l6°l l'W"*.

2) L=206'Wat; Li = 14°5'08t; AL = Li—L=l4°s'—(—2°6')=

= 14°5'-f-2°6' = +16°ir = 16°ll'0Bt.

Izejas

punkta
platums

Ieejas

punkta

platums

Platumu

starpība

f

57° 05' N 57° 35'N 0° 30' N

57° 53' N 56° 32' N l°21'S

56° 22' N 57° 53'N 1° 31' N

56°31' N 57° 52' N 1° 21' N

53° 0' S 57° 30' S 4° 30' S

53° 0' S 52° 30' S 0° 30' N

2° 10' N

3° 25' S

3° 45' S 5° 55' S

0° 10'N 3° 35' N
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Izejas punkta pla-
tuma un platumu

starpības algebraiskā

summa dod ieejas

punkta platumu.

Piem.,

1) cp=l°lB'N; Acp=
= s°39'N; cpi = cp+

+ Acp=l 018'-fs°39'=

= + 6°57' =6°s7'N;

2) cp=6°s6'N; A<p=
=5° 38' S; cpi =cp +

+ A cp = 6° 56' +

+ (—s°3B') = 6°s6'—

— 5° 38' = + I°lB' =

= 1° 18' N;

3) cp =2° 12' N; A9==B°lB'S; cpi =cp+Acp = 2° 12' -ļ-

+ (—8°18') = 2°12/ -B°lB' = —6°6' = 6°6' S;

4) cp = 6°6'S; Acp = 8°18'N; cpi =cp -4- Acp = —6°6'+B°lB'=

= + 2° 12' = 2°l2'N.

Piemēri :

Algebraiski pieskai-
tot garumu štarpību

izejas punkta garu-

mam, rodas ieejas

punkta garums. Piem.,

1) L = 79° 51' Ost
;

AL = 24° 0'08t; Li =

=L+ AL = 79° 51' +

4 24°0'=+ 103051'=

= 103° 51 08t;

2) L= 106° 48' Ost
;

AL=4°3s/ W"t; Li=

= L +AL= 106°48 +
+ (—4°3s') = 106°48'— 4° 35' = + 102° 13' = 102° 13'0 8t ;

3) L = 12°6'Ost; AL = 25° 16' WBt; Li=L+ AL = 12°6'+

+ (—2s° 16')= 12°6'—2s° 16'=— 13° 10'= 13° 10' WBt
;

'iemēri:

Izejas

punkta

Ieejas

punkta
Garumu

starpība
garums

L

gapums

Li AL

18° 39' Ost 21°06' Ost 2° 27' Ost

21° 48' 08t 23° 58' 08t 2° 10' 0Bt

21° 48' 0* 19° 59' 08t 1°49' W8t

23° 59' Ort 20° 59' 08t 3° 0'W8t

18° 20' Wst 29° 33' W8t 11° 13' W8t

18° 20' W8t 18° 5'Wet 0° 15' 0 8t

1° 13' 08t 0° 17' W8t 1°30' W8t

3° 24' W" 8° 10' 08t 11° 34' 08t

142° 16* 0* 75° ll'W8t 142° 33' Ost

70° 45' W5t 131° 57' 08t 157° 18' W8t

Izejas
punkta

platums

Platumu

starpība

Ieejas

punkta

platums

54° 25' N 1° 19' N 55° 44' N

58° 6'N i°or s 57° 05' N

54° 58' N 1°33' N 56°31'N

57° 24' N 2° 59' S 54° 25' N

17° 8'S 1°45/ S 18° 53' S

28°10' S 5° 10'N 23° O'S

2°4r N 6° 0' S 3° 19' S

0° 18' S 0' 24' N 0° 6'N
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4) L=79°sl / 0 8t; AL = 146°03'08t; Li = L+AL = 79°51 +

+146° 03' = + 225° 54' 0 8t
= (+225°54'—360°)WBt = — 134°6'=

= l3406'WBt.

Savilkums. Platumu

starpība ir izejas vai

ieejas punkta meri-

diāna loks abu mi-

nēto punktu parallēļu

starpā.

Platumu starpība

vienlīdzīga ieejas un

izejas punktu alge-
braiskai starpībai.

leejas punkta pla-
tums vienlīdzīgs izejas

punkta platuma un platumu starpības algebraiskai summai.

Garumu starpība ir ekvatora loks ieejas un izejas punktu
meridiānu starpā. Tas ir vienlīdzīgs ieejas un izejas punktu

garumu algebraiskai starpībai.

leejas punkta garums vienlīdzīgs izejas punkta garuma un

garumu starpības algebraiskai summai.

Piezīme. Loku grādu mēros vietas garums vienlīdzīgs
ikvienas platumu parallēles lokam sākuma — un vietas meridiānu

starpā, bet garumu starpība —
ikvienas platumu parallēles

lokam ieejas — un izejas punktu meridiānu starpā.

'iemēri:

Izejas
puukta

Garumu
Ieejas

puukta

garums

L

starpība

AL
garums

Li

123-22' Ou 1 07' W8t 122 15'0st

121° 15' 08t 17° 15' 081 138 30' Ost

103 51' 08t 165 21'Wst 61 30' Wst

43 8' W8t 17 45"W8t 60° 53' W8t

46 16, W'1

1 18' Ost

7° 44' 0 9t

2° 0'W8t

38° 32' W8t

0 42' W8t

2° 50' Wst 5 14'0Bt 2° 24' 0 8t

179° 30' 0" 3 3 30' 0 8t 1777 0'W8t

142° 16' 0Bt 960 42' O" 121° 2'Wft

122° 42' Wst 143=42'0Bt 21° 0'0Bt
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Redzamais horizonts.

Novērotāja redzamais horizonts ir mazā riņķa līnija,
kas savieno visus punktus, kuros pieskaras zemes virsai novēro-

tāja redzes stari. Riņķa iīnija BCD (10. zīm.) ir redzamais

horizonts. Viņš nodala zemes redzamo daļu no neredzamās.

Redzamā horizonta attālums.

Redzamā horizonta

attālums ir lielā riņķa

līnijas loks (sfairiskais

rādijs) EB, vai loks

DE. Redzamā hori-

zonta attālums ļoti

maz atšķiras no tan-

gentes un tādēļ, pa-

10.zīm.

rasti, par redzamā horizonta attālumu piejem tangenti AB, vai

AC, vai AD v. t. t.

Redzamā horizonta attālums atkarīgs no novērotāja acs

augstuma h = AE vīrs jūras līmeņa. Augstumam pieaugot,

pieaug arī redzamā horizonta attālums. Viņu var aprēķināt šādi:

Ģeometrijā pierāda, ka tangente perpendikulāra rādijam,
kas vilkts pieskaršanas punktā. Tā tad /\ AOC (11. zīm.) ir

taisnleņķa trijstūris. Tālāk zinām no ģeometrijas, ka katetes

kvadrāts vienlīdzīgs hipotenūzas un otras katetes kvadrātu

starpībai:
AC2 = AO2

— OC2.

leliekot apzīmējumus, rodas formula

D- = (R + h)
2
- R

2.

Izvirzot summas kvadrātu:

D2= R 2 + 2Rh + h2
— R 2;

saīsinot nolīdzinājuma labo pusi:

Acs augstuma kvadrāts h 2, salīdzinot

ar zemes rādiju R, tik niecīgs, ka to

varam pilnīgi atmest, tad

D = j/2Rtī = ļ/"2R jAĪT 11. zīm.
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Piejemot zemes R = 6 366 738m, \f2R, = 3568, 4m un

D = 3568, 4 ļAh metri, bet jūras jūdzēs

D = = 1,927 )/Ti:

Te redzamā horizonta attālums D jūras jūdzēs, bet no-

vērotāja acs augstums h metros. Ja acs augstums h dots

pēdās, tad D jūras jūdzēs dod formula:

Redzes stari, kas pieskaras zemei, savā ceļā sastop dažāda

blīvuma gaisa kārtas un tādēļ, pārejot no viena blīvuma gaisa
kārtas cita blīvuma kārtā, novirzās no taisnes un veido līkni,
kas pieskaras zemei punktā L (10. zīm.), kas tālāk no novēro-

tāja, nekā tangentes pieskaršanās punkts D. Tādēļ redzamais

apvārksnis patiesībā ir lielāks, nekā to dod ģeometriskie aprēķini
atkarībā no zemes rādija. Vispār piejem, ka, pateicoties minētai

parādībai, zemes refrakcijai, redzamā horizonta attālums

palielinās par no D un patiesībā redzamā horizonta attālums,

ko apzīmēsim ar A, ir lielāks nekā D par ta daļu.

A=D+A D =

= 1,927 j/TT-ļ-0,148 j/T=

= 2,075 ļfh

Te A — attālums jūras jūdzēs un h
— augstums metros. Ja

h izteikts pēdās un A jūras jūdzēs, tad

Formulas rāda, ka redzamā horizonta attālums A pieaug

proporcionāli kvadrāta saknei no acs augstuma.

Piemērojot minētās formulas, sastādītas tabulas redzamā

horizonta attāluma noteikšanai atkarībā no acs augstuma.
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1. tabula.

Redzamā horizonta attālums jūras jūdzēs.

Redzamā horizonta attāluma tabulas iekārta un lietāšana.

Ailēs, kas apzīmētas ar nosaukumu „Augstums", doti no-

vērotāja acs augstumi metros un pēdās. Blakus ailēs, kas ap-

zīmētas ar nosaukumu „Attālums", doti redzamā horizonta

attiecīgi attālumi jūras jūdzēs. Lai šo tabulu pielietātu, tad

ailē ~Augstums" jāatrod skaitlis pēdās vai metros, kas atbilst

novērotāja acs augstumam un blakus ailē ~Attālums" uz vienas

un tās pašas horizontālās līnijas, uz kuras atrodas skaitlis, kas

atbilst acs augstumam, atrodas skaitlis, kas ir redzamā hori-

zonta attālums jūras jūdzēs. Piem., ja acs augstums h= 7 pēdas,
tad redzamā horizonta attālums A = 3 jūras jūdzes (j. j.),

ja h= 25 p., tad A = 5,7 j. j.

„
h= 42 p., „

A = 7,4 j. j.

„
h = 7 m, „

A = 5,5 j. j.

„

h= 12 m, „
A = 7,2 j. j.

„
h= 24 m, „

A = 10,2 j. j.

Ja zvejnieka acs augstums laivā 6 pēdas, tad viņš var

redzēt tīkla boju 2,8 jūras j. tālu, ja acs augstums 3 m, tad

3,6 j. j. tālu.

Augstums Augstums

a '£,

Augstums

"S S

Augdtums

B '%.

:stums
I

1 a

|
I
5

§

M

<

ķ

< 1

1

2

3

1.1

1,6

2.0

2.1

2,3
2.(i

2,8
2.U

3,0
3,2

3,4

3,6
3,6

3,8
4,0

4,1
4,2

14

15

16

4,3
4,4

4,6
4,6

4,7
4,9

5,0
.->.]

5,1
5,3

5,4

5,5
5,5
5.6

5,7
5,9

5,9

27

28

21»

6,0
6,1

8,2
6,2

6,3
8,4

6,5
6,6
6,6

6,7
6,8

6,9
6,9

7,0

7.1

7.2

7,2

īd

41

42

7,3
7,4
7,4
7,5

7,5
7,6

7,7
7,8

7,8
7,9

8,0
8,0
8,0

8,1

8,3
8,5

8,8

2o

60 8,9
9,3

9,3
9,6

9,8
9,9

10,2
10,3

10,6
10,6
10,9

11,0

11,2
11,4

11,5
11,8

12,1

65

705

30

31

32

33

13

43

44

45

4.
5

6

17

18

19

22

24

75

7

8

9

20

21

■22

14

46

47

48

80

85iii

34

35

36

26

28

90
ir,

10

n

12

13

23

24

25

I I

37

38

39

49

50

95

16

32

100

18

55

26 12 110
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Atklātās uguns attālums.

Nepieciešami jūrniekam un zvejniekam aprēķināt attālumu

no bākas, momentā, kad atklājas bākas uguns, tas ir tajā

momentā, kad bākas un novērotāja redzamie horizonti pieskaras.

Šajā momentā novērotāja attālums no bākas vienlīdzīgs bākas

un novērotāja redzamo horizontu attālumu summai. Piem.,

Ventspils augšējā vaduguns 30 m virs jūras līmeņa un novēro-

tāja acs augstums 5 m. No kāda attāluma var redzēt Vents-

pils augšējo vaduguni? 1. tabulā atrodam:

ja h = 30 m, tad A = 11,4 j. j.

„
h = 5

„

-

„
A = 4,6 j. j.

Kopā 16,0 j. j.

Bākas uguns augstumu virs jūras līmeņa apzīmēsim ar H.

Piemēri:

Lai atvieglotu šo ap-

rēķināšanu, tad sastāda

tabulas, kurās doti ne-

vien novērotāja acs aug-

stumi, bet ari uguns

augstumi. leejot tādā

tabulā ar bākas uguns

augstumu un acs aug-

stūmu, uzreiz atrod novērotāja attālumu no bākas tajā momentā,

kad tās uguns parādās. Bākas attālumu tajā momentā, kad

parādās tās uguns, nosauksim par „Atklātās uguns attālumu".

2. tabulas iekārta un lietāšana.

Pirmā ailē no kreisās puses doti bāku uguņu augstumi
metros no o—lso. Līdz 20 m par katru metru, tad pa divi

metriem līdz 50, tad pa pieci metriem līdz 100 un tālāk pa

katriem 10 metriem. Pirmā horizontālā ailē no augšas doti

novērotāja acs augstumi metros no 0 līdz 20, pirms pa vienam

metram, tad sākot no 10 pa divi metriem. Visi pārējie skaitļi
ir atklātās uguns attālumi jūras jūdzēs.

Piem., 1) kādā attālumā parādās Oviši jūrniekam, kā acs

augstums ir 8m? Ovišu uguns paceļas 36m pār jūras līmeni.

Uzmeklējam ailē „Uguns augstums" (2. tab.) 36 un velkam

horizontālu līniju, kamēr nonākam ailē, kuras augšgalā ir Bm,

te ir skaitlis 18,4 tas ir atklātās Ovišu uguns attālums jūras

jūdzēs. 2) leejot pirmā ailē ar 30 un velkot horizontālu

9 m

10 m

20 m

85 p.

110 p.

8 m

7 m

18 p.

12 m

41 p.

12,1 j. j.
12.1 j.j.
14.2 j. j.
17,8 j. j.
19,5 j.j.
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2. tabula.

Atklātās uguns attālums jūras jūdzēs.

c s augs u m s.
"

«. m. [
2 3 ļ

jm. ». „.

; 4 ļ 5 6 7 9 ' » lo 12 14 16 H 20

0,0 li mw S
T

2

3

4

5

(i

8

9

TT

2.0

3,6

4.2

4,6
5,1

5,5
5,9

6.2

—

5.0

5,7
M

8,7
7.2

7,'e
8.0

8£

5TOJ
5,8 6,5

6,5 7,2

7,1 7,8
7,5 8,3
8.0 8,7

8,4 9,1
8,8 9,5

9.1 9,8

8
7,8

8,3
8,8
9,3

9,7
10,1

10,4

s
8,3

8,8
9,3
9,8

10,2
10,6

10,9

8,0

8,7
9,3

9,8
10,2

10,6
11,0

11,3

8,4

9,1
9,7

10,2
10,6

11,0
11,4

11,7

7TT

8,8

9,5

10.0

10,5
11,0

11,4
11,7

12,1

9,2

9,8
10,4

10,9
11,4

11,8
12,1

12.5

-Ķ5
9,5

10,2
10,7

11,2
11,7

12,1
12,4

12,8

10.1

10,8
11,4

11,9
12,3

12,7
13,1

13,5

9j
10,7

11,4
11,9

12,4
12,9
13,3

13,6

14,0

ToT

11,3

11,9
12,4

12,9
13,4

13,8
14,2

14,6

TiTTĪ

11,8
12,4

12,9

13,4
13,9
14,3

14,7

15.1

TTT
12,3
12,9

13,4
13,9

14,4
14,8

15,2

15.(i

To" TāTTT7 11.2 11.7TTTĪĶE TOTX8 TĪT TKĀ 15.0

TT

12

13

14

15

16

17
18

10

6.0

7,2
7,6

7,8,

8,1
8,3

8,5
8,8

0,(1

9,3
9,6

9,9

10,2
10,4

10,6
10,9

11,1

10,1
10,4

10,7

11,0
11,2

11,4
11,7
11,9

10,5
10,8
11,1

11,4

11,7
12,0
12,2

12,5
12J

1l.o

11,3
11,6

11,9

12,2
12,5

12,7
13,0

13£

TĪJ
11,8
12,1

12,4

12,7
13,0
13,2

13,5

13.7

12,6

12,9

13,2
13,4

13,7
13,9

14,1

ĪTT
12,7
13,0

13,3

13,6
13,9

14,2

14 C

13,1
13,4

13,7

14,0
14,3

14,6
14,9

15,1

TTJ
13,4
13,7

14,0
14,3

14,6
14,9

15,2

15.5

13,5

13,8
14,1

14,4
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līniju, kamēr nonākam ailē ar uzrakstu sm, atrodam atklātās

Ventspils augšējā vaduguns attālumu 16 j.j. 3) Miķelbākas

uguns paceļas 55m pār jūras spoguli. Kad tā atklājas 16m

augstumā? No 55 pirmā ailē ejam horizontālā virzienā līdz

16 metru ailei, kur atrodam attālumu 23,7 j.j.
Piemēri:

Pie lielākiem augstu-
miem redzamā horizonta

attālums mainās lēnāki.

Tādēļ 2. tabulā acs aug-

stumi, sākot ar 20m, doti

par ikkatriem divi me-

triem, tad par 5 un pēc
tam par 10 metriem.

Lai atrastu atklātās uguns attālumu arī tad, kad acs

augstums vai uguns augstums atrodas starp tiem skaitļiem, kas

doti tabulā, bet tieši pats skaitlis nav dots, piem., lai atrastu

atklātās Papes uguns attālumu no 10 metru augstuma, Papes

uguns augstums virs jūras limeņa 21 m, tad jājem vidējais
skaitlis no tuvākā lielākā un tuvākā mazākā attālumā, kuru

starpā atrodas meklējamais attālums:

ja H = 20m, h = 10m, tad A
—

16 j. j.

ja H = 22m, h = 10m, tad A = 16,4 j. j.;

vidējais skaitlis starp 16,4 un 16 ir 16,2. Tā tad 10 metru

augstumā atklātās Papes uguns attālums ir 16,2 j. j.

Ja H = 45m un h = 14m, tad' A = 21,75 vai tuvināti

21,8 j.j'.
Ja arī acs augstums atrodas to skaitļu starpā, kas doti

tabulā, tad papriekšu jāatrod attālums attiecīgs tuvākam lielā-

kam acs augstumam, tad tuvākam mazākam un tad tiem jājem

vidējais.

Piem., Užavas uguns augstums 46,5m, acs augstums 15m,
atrast atklātas uguns attālumu. Vispirms noapaļojam 46,5 līdz

veselam skaitlim, tā tad jemam 47m. Atrodam attālumu atbil-

stošu acs augstumam 14 rhetri, tad — 16 metri un tad vidējo

no tiem.

Ja H= 46m un h=14m, tad A=21,9 j. j.

„
H=4Bm

„
h = 14m,

„
A=22,2 j. j.

Tā tad ja H=47m un h=l4m, tad A=22,05 j.j., tādā pat

ceļā atrodam ja H=47m
„

h = 16m,
„

A=22,55 j.j.

Rezultātā ja H=47m un h=15m, tad A=22,3 j.j.

H metr. h metr. A ]'• j.

60

90

34

15

100

7

14

10

16

20

21,6
27,5
18,8

16,4

30,0
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Ja starpība nav divi metri, bet 5 vai 10, tad jājem

attiecīga daļa.

Piem., H = 82m un h == sm.

Ja H = 80m un h = sm, tad A = 23,2

„
H=Bsm

„
h= 5m ,/ A = 23,8

Ja H izmainās par sm, tad A izmainās par 0,6 j. j.

„
H

„ „
2m

„
A

„ „

2/5 no 0,6, t. i.

.
„

0,24 — tuvin. 0,2.

Tā tad A = 23,2 + 0,2 = 23,4 j. j.

Strēķi.

Ikvienā horizontā pastāv četri pilnīgi noteikti un pastā-

vīgi punkti: N, 0, S un W (12. zīm. ari punkti N', o', S' un

W, sk. arī 6. 1. p.). Šos punktus ģeogrāfijā sauc par galvenam
debess pusēm.

Virzieni no liorizonta centra

uz šiem punktiem ir pilnīgi noteikti

un navigācijā tos sauc par gal-
veniem strēķiem. Tie ir: N, 0, S

un W.

Ceturkšņi. Galvenie strēķi sa-

dala horizontu četrās vienlīdzīgās

daļās — ceturkšņos. Ceturkšņus

nosauc to strēķu vārdiem, kas tos

ierobežo. Strēķi N un 0 ierobežo

nordosta (NO) ceturksni, S un 0 —

SO ceturksni, kā tas redzams 13. zī-

mējumā. Katram ceturksnim ir

viens pretceturksnis un div!

blakus ceturkšņi. Tā NO-m

pretējais ir SW-a ceturksnis, bet

blakus ceturkšņi ir SO un NW.

Strēķu nosaukumi. Strēķu var

būt bezgala daudz, jo ikviena ver-

tikāla plakne, piem., AMD (12. zīm.),

krustojot novērotāja horizonta plak-

ni, dod taisni CM, kas norāda vir-

zienu no horizonta centra uz kādu tā

punktu. Visi šādi virzieni ir strēķi.
13.zīm.
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Piejemts sadalīt horizontu

32 vienlīdzīgās daļās, un katram

strēķim, kas norāda uz šāda sa-

dalījuma punktiem, dod speciālu
nosaukumu. Četri galvenie strēķi
sadala horizontu četros ceturk-

šņos. Katru ceturksni dala uz

pusēm (14. zīm.), un strēķus,

kas norāda šo sadalījumu punk-

tus, nosauc to galveno strēķu

vārdiem, kuru starpā tie atrodas.

Strēķi, kas dala NO ceturksni
14.zīm.

uz pusēm, sauc NO, jo tas atrodas N un 0 starpā, strēķi kas,

dala SO ceturksni uz pusēm, sauc — SO; tāpat rodas SW un

NW, kā tas redzams no 14. un 15. zīm.

Strēķus N un S piejem par sākuma vai nultiem strēķiem,

un no tiem skaita pārējos uz abām pusēm līdz 0 un VV, kas

ir astotie.

Strēķi: NO, SO, SW un NW dalot horizonta ceturkšņus

uz pusēm, sadala horizontu astoņās vienlīdzīgās daļās. Katru

astoto daļu dala uz pusēm un šo dalījumu strēķus nosauc

to strēķu vārdiem, kuru starpā tie atrodas. Strēķi, kas atrodas

N un NO starpā, sauc NNO, kas NO un 0 starpā — ONO.

Aizvien pirmo nosauc to strēķi, kas vecāks. Vecākie ir strēķi
N un S, tad 0 un W un tad NO, SO, SW un NW. 0 un SO

starpā ir OSO, SO un S starpā — SSO; tāpat rodas nosaukumi

SSW, WSW. WNW un NNW.

Horizonta katru sešpadsmito daļu dala arī uz pusēm. Tā

dabūtiem strēķiem dod nosaukumus norādot, uz kuru pusi tie

atrodas no tuvākā vecākā. Strēķis, kas N un NNO starpā, ir

pirmais no N uz 0 pusi, te saka N "z O-stu, strēķis, kas NNO un

NO starpā, ir NO nz N, jo tas no tuvākā vecākā NO atrodas

pa vienu strēķi uz N pusi, NO un ONO starpā ir NO m 0, jo
tas vienu strēķi no NO uz 0 pusi, strēķis, kas ONO un 0

starpā, ir o■* N. Tādā pat ceļā veido pārējo strēķu nosau-

kumus SO, SW un NW ceturkšņos. Tie ir: OuzS,SO uz O,

SO •S,SDZO,Suz W, SW »z S, SW NW, W M S, Wnz N, NWM W,

NW M N un N"»W.

Strēķa divi jēdzieni. Strēķis, kā jau minēts, nozīmē vir-

zienu no horizonta centra uz kādu tā punktu, bet tas nozīmē

arī leņķi, kas ir horizonta daļa. Pēdējo jēdzienu vēl papla-



šina un par strēķi sauc arī kuru katru leņķi no N vai S līdz

dotajam virzienam no horizonta centra uz kādu tā punktu.

Strēķu skaits. Tā kā piejemts strēķus skaitīt no N un S

uz 0 un W pusi, un ikvienā ceturksnī ir 8 strēķi, tad katram

strēķim ir savs kārtas numurs. Tie ir:

Piezime. Uzskatot strēķus kā leņķu mērus, tos var uz-

skatīt kā matēmatiskus lielumus un izdarīt ar tiem algebraiskas
darbības.

Strēķu daļas. Katru veselo strēķi dala 4 vai 8 vienlīdzīgās

daļās. Strēķu daļu nosaukumus veido dažādi. Krievijas flotē

aizvien norāda, cik strēķa daļu no pilnā strēķa atrodas uz 0

vai W pusi. Vācijas un Anglijas flotēs dažos strēķos norāda,
cik tā daļu atrodas uz N vai S pusi no tā veselā strēķa, kas

tad pats paliek no daļu strēķa uz 0 vai W pusi. Piem., 1) ja

3| strēķi NO ceturksnī, tad pēc krievu pajēmiena saka NOuz NļO,
bet pēc angļu un vācu NOļN, 2) ja 71 str. SW ceturksnī, tad

krievu flotē saka W uz
SļW, bet angļu un vācu flotēs WļS.

Starpība tā, ka krievu flotē pirms nosauc veselo strēķi, skaitot

no N vai S, un tad norāda, cik strēķa daļu no tā uz 0 vai W

pusi atkarībā no ceturkšņa. Vācieši dara tāpat ar katra ce-

turkšņa 1., 2., 3., 5. 6. un 7. strēķu daļām, bet angļi tikai ar

1., 2., 5. un 6. strēķu daļām. Pārējo strēķu daļas tie norāda

pretējā virzienā, atstājot veselo strēķi ne meridiānā, bet pa-

rallēles pusē, kā tas redzams no 15. zīm. (kompasa rozes) un

3. tabulas. Mūsu flotē saka dažādi.

Horizonta iedalījums grados.

Horizontu dala, kā kuru katru riņķa līniju, 360 vienlīdzīgās

daļās — grādos. Grādus skaita divējādi: 1) no N un S uz 0

un W pusi no 0 —90 ,2) no N caur 0, S un W līdz N, no

0 —360 . Pēdējais grādu skaitīšanas pajēmiens visjaunākais un
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tam daudz priekšrocību kā strēķu tā ari grādu skaitīšanai pa

ceturkšņiem. Pateicoties tam apstāklim, ka uz mūsu tirdzniecības

kuģiem kompasa roze parasti sadalīta strēķos un grādos pa ce-

turkšņiem, nepieciešami ar šiem sadalījumiem teicami iepazīties.

15. zīm.

Atrisinot dažādus nāvigācijas uzdevumus, nepieciešami

strēķus izteikt grādos kā pirmā tā otrā pajēmienā un otrādi.

Pastāv sekojoša sakarība strēķu un grādu starpā:
Praktikā piejem

32 str. = 360 1 str. = H c
ļ

1 str. = 11 15' 4 str. = $?|
ļ str. = 5& 37' 30' J. str. = 2"ļ

ļ- str. = | str. = B=ļ8 =ļ

ļ str. = T 24' 22,"5 sk. 4. tabulu.

l °
~ h str- :^; 4

Lai varētu ērtāk izteikt strēķus grādos un otrādi, sastāda

attiecīgas tabulas: 3. un 4.

3. tabulā dota strēķu terminoloģija, kas piejemta angļu,
vācu un krievu flotē. Latviešiem nav noteiktas sistēmas, tāpēc
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lietā gan krievu, vācu, gan arī angļu pajēmienus. Angļu „by",
vācu ~zu" un krievu „ten" vietā parasti mūsu jūrnieki saka

„pie", pareizāki ir teikt „uz", bet vārdiņam „pie" tā priekš-

rocība, ka tas vieglāki un skaidrāki izrunājams un labāki sa-

dzirdams, ja strēķa nosaukumā bez „uz" nāk arī vēl vārdiņš

„pus" iekšā. Nav vienprātības par to, vai lietāt „pie" vai

„uz". Šajā kursā lietāju „uz" kā jēdziena pareizāko apzī-

mējumu.
3. tabulas iekārta tik vienkārša, ka tās lietāšana neprasa

sevišķus paskaidrojumus.
15. zīmējumā „Kompasa roze" ārējā pārtrauktā riņķa līnija

ar šautriņām norāda, kā angļu flotē skaita strēķu daļas, blakus

stāvošā nepārtrauktā riņķa līnija ar šautriņām norāda, kā skaita

strēķu daļas vācu flotē.

3. tabula.

Strēķu un grādu sakarība.

r 6 11 n 0 s a u u m 1 C e tur ]k s ņ 0 s 1Bļ
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Strēķu nosaukumi Ceturkšņos Riņķi. ;
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Strēķu nosaukumi Ceturkšņos H i ņķ i

Angļu [ Vācu Krievu Strēķi ! Grādi Strēķi Grādi
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4. tabula.

Strēķu pārvēršana grādos.

4. tabula dod iespēju ftrēķus izteikt grādos līdz J strēķa
bez interpolēšanas, t. i. iestarpināšanas. Šo tabulu lietājot malas

ailē jāatrod veselo strēķu skaits un jāiet no tā horizontālā vir-

zienā, kamēr nonāk ailē, kūpas galvā atrodas attiecīga strēķa

daļa; dabūtais skaitlis ir atbilstošais grādu skaits. Piem., i
1) 4| str. jāizteic grādos, tad labajā pusē malas ailē atrodam

4, no ta horizontālā virzienā ejam, kamēr nonākam ailē, kuras

galvā | un atrodam skaitli 52kas ir 4$ str. atbilstošais grādu
skaits, 2) ja 6J- str., tad kreisajā pusē malas ailē uzmeklējam

seši, no tā horizontālā virzienā ejam līdz ailei f, kur atrodas 71 °,7.
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Pretstrēķi un statstrēķi.

Pretstrēķi ir divi strēķi, kas veido izstieptu leņķi. Pret-

strēķi atrodas pretējos ceturkšņos un ir viena un tā paša
diametra puses. Tā N un S ir pretstrēķi, tāpat 0 un W, NO

un SW, NWUZ W un SOuz O. Pretstrēķiem viens un tas pats
kārtas numurs. Tā trešam strēķim NW ceturksnī pretstrēķis ir

trešais SO ceturksnī, sestam strēķinrSW ceturksnī pretstrēķis ir

sestais NO ceturksnī. Lai atrastu dotam strēķim pretstrēķi,
N un 0 vietā jāliek S un VV un otrādi.

Statstrēķi ir divi strēķi, kas veido taisnu leņķi; tie savā

starpā perpendikulāri. Ikvienam strēķim ir divi statstrēķi, kas

atrodas blakus ceturkšņos. Tā strēķim SO statstrēķi ir NO un

SW, strēķim SWUZ W statstrēķi ir SOuz S un NWUZ N. Lai at-

rastu kāda strēķa statstrēķus, jājem tā komplēmentleņķi. Piem.,

strēķis WUZ N ir 7. NW-sta ceturksnī, viņa statstrēķi ir pirmie
NO un SW ceturkšņos, t. i. N uz O un S UZ W. Strēķim SOuz O

statstrēķi ir trešie strēķi blakus ceturkšņos — SWUZ S un NOuz N.

Magnētisms.

Magnēts un tā īpašības. Magnēts ir dzelzs gabals, kam

piemīt īpašība pievilkt dzelzs ķermeņus. (Runājot par magnē-

tiem, arī tēraudu uzskatīsim-kā dzelzi.) Šī īpašība piemīt da-

žām dzelzs rūdām, kas it sevišķi daudz Urālu kalnos, kur no

tās sastāv veseli kalni, kā, piem., Blagodatj. Šo rūdu sauc par

magnēta dzelzs rūdu. Tās ķīmiskais sastāvs ir FeO vai FeaOs.

Magnēta dzelzs rūdas gabalus sauc par dabīgiem magnētiem un

tās savdabīgo īpašību par magnētismu. Mazākā mērā arī

niķelam un kobaltam piemīt magnētisms. Nāvigācijā sastopa-
mies vienīgi ar dzelzi kā magnētizējamu ķermeni.

Ja dabīgo magnētu noliek pie dzelzs vai tērauda gabala,
vai arī novelk ar to gar dzelzs vai tērauda stienīti no viena

gala uz otru, tad stienītis pats iegūst dabīgā magnēta īpašības—

viņš magnētizējās. Magnētizētu dzelzs stienīti sauc par

mākslīgu magnētu. Dabiskā magnēta spēks nemazinās,

ja ar to bērzējot pagatavo arī lielāku skaitu mākslīgo magnētu.

Nāvigācijā lieto galvenā kārtā mākslīgos magnētus, kas paga-

tavoti elektriskā strāvā, jo tie ir ļoti spēcīgi, kamēr magnēti,
kas pagatavoti ar dabiskiem magnētiem bērzēšanas ceļā, ļoti

vāji. Nāvigācijā Mētājamiem magnētiem parasti ir apaļa vai

četrskaldņu stieņa vai šautriņas veids un tādēļ izšķir stieņu un

šautriņu magnētus, pēdējos sauc par magnēta adatām.
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Magnēta un dzelzs pievilkšanās ir savstarpēja: ja magnē-

tam, kas nav nostiprināts nekustami, tuvina dzelzi, tad magnēts
tai tuvojas.

Magnēts zaudē savu pievilkšanas spēju, ja to stipri sakarsē

vai satricina, dauzot to, piemēram, ar veseru.

Magnēta poli. leliekot labi magnētizētu stieņa magnētu
smalkās dzelzs skaidiņās un pēc tam izjemot, redzam, ka tā;

vidū skaidiņas nemaz nav pieķērušās, kamēr abos galos pieķē-
rušās tik lielā mērā, ka veido itkā mazas slotiņas. Sekojot vir-

zienam, kā skaidiņas novietojušās, jānāk pie slēdziena, ka visi

šie virzieni saiet divi punktos, magnēta polos.
Par magnēta poliem sauc punktus, no kuriem itkā

iziet magnēta pievilkšanas spēks.

Magnēta poli ir tikai iedomāti punkti. Tie dod iespēju
ērtāki iedomāties spēkus, kas patiesībā iziet no visiem magnēta"

punktiem. Magnēta polus var iedomāties magnēta stieņa massas

iekšienē un to atstatums no magnēta galiem ir Via daļa no

stieņa garuma.

Labi magnetizētam magnētam ir divi vienāda stipruma

poli; ja stienis slikti magnetizēts vai tā tuvumā atradušies ne-

kārtīgi novietoti vairāki magnēti, tad var rasties stieni kurā

katrā vietā dažāda stipruma poli.

Ja magnētam iespējams brīvi griezties horizontālā plaknē,
tad tas pastāvīgi nostājas tā, ka ar vienu galu rāda apmēram
uz ziemeļiem un ar otru uz dienvidiem. lezīmējot galu, kas

rāda uz ziemeļiem un izvirzot magnētu no iejemtā ziemeļ-
dienvidus virziena, redzam, ka tas no jauna iejem to pašu

stāvokli, pagriežoties ar iezīmēto galu uz ziemeļiem. Tā ikviens

magnēta stienis, ja tas var brīvi kustēties, ar vienu galu iegrie-
žas pret ziemeļiem, bet ar otru pret dienvidiem. To galu, kas

tiecas uz ziemeļiem, parasti krāso sarkanu, tas ir norda (N)

pols, bet to, kas uz dienvidiem — zilu, tas ir zida (S) pols.

Tādēļ polu, kas tiecas uz ziemeļiem, sauc arī par ~sarkano polu"

un pretējo par magnēta „zilo polu".

Magnētiskā ass. Par magnēta stieņa magnētisko asi sauc

taisni, kas vilkta caur magnēta poliem.
Labi magnētizēta stieņa vai šautriņas magnētiskā ass sa-

krīt ar stieņa vai šautriņas ģeometrisko asi vai viduslīniju.

Neutrālā līnija-josla. Magnēta vidējo daļu, kur pievilk-
šanas spēku nevar novērot, sauc par neutrālo līniju vaj joslu;
tā ir magnēta daļa, kur nepieķeras dzelzs skaidiņas.



31

Magnētu massu savstarpējā darbība. Tuvinot brīvi uzkārta

magnēta ziemeļa galam cita magnēta ziemeļa galu, novērojam,

ka pirmais virzās projām; ja tuvinām dienvidus galu, tad brīvā

magnēta ziemeļa gals virzās klāt. No tā taisām slēdzienu, ka

magnēta abiem poliem nav vienādas īpašības: vienādie poli

savstarpēji atgrūžas, bet nevienādie pievelkas.

Magnēta sadalīšana. Salaužot magnētu, piem., magneti-

zētu adāmo adatu, rodas divi magnēti. Vecie poli paliek pie

stieņa galiem, kur tie jau bija, kamēr otros galos parādās jauni
vienāda stipruma pretējie poli. Mēchaniskā ceļā nav bijis ie-

spējams veidot magnētu ar vienu vienīgu polu.
Lai noskaidrotu magnētu savstarpējās iedarbības pamata

likumu, iedomājamies, ka no magnēta izdalīta kāda daļiņa, kas,

nezaudējot savu magnētisko īpašību, izdara to pašu darbību,

kādu tā izdarītu, ja būtu magnētā; tas dod iespēju iedomāties

massu ar kādu tikai vienu magnētismu: norda vai zida.

Kaut gan nav iespējams veidot magnētus ar vienu vienīgu

polu, tomēr varam tādus iedomāties. Tādam polam var būt

lielāks vai mazāks pola stiprums — magnēta massa.

Pola stiprumu piejem par magnēta massas vienību, ja pols

atstumj sev līdzīgu polu 1 cm attāļumā ar spēku vienlīdzīgu
1 dinai.

Tuvināti var pārbaudīt atsevišķu magnētu polu iedarbību,

ja izdara mēģinājumu ar ļoti garām magnētu adatām.

Kulona likums. Divi poli, kuru magnēta massas ir m un

mi, kas atrodas viens no otra attāļumā r, rāda spēku F=š-^-;
t. i. tie pievelkas vai atstumjas pa taisni, kas tos savieno, ar

spēku, kas tieši proporcionāls magnētiskām massām un ap-

griezti proporcionāls attāļumu kvadrātam.

Magnētiskais moments. Par magnēta stieņa magnētisko
momentu (M) sauc tā pola stipruma (m) un polu attāluma (I)

reizinājumu

Magnētiskie spēki netraucēti iedarbojas ari caur starpvielu,

vienīgi iestarpināta dzelzs maina viņu darbību.

Magnētisma ierosināšana jeb indukcija. Tuvinot nemagnē-
tizētas mīkstas dzelzs stieņa vienam galam magnēta N polu, stieņa
otrs gals pievelk dzelzs skaidiņas. Stienis vienīgi magnētam

tuvojoties tapis par magnētu, pie kam N pola tuvumā esošā

M = m. 1.
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galā vērojam S pola īpašības, bet tāļākā — ziemeļa. Attālinot

magnētu, dzelzs stienis zaudē savas magnēta īpašības. Tas pats

notiek, ja tuvinām magnēta S polu.

Magnētisma ierosināšana jeb indukcija ir parādība, ka

dzelzs top par magnētu tiklīdz tā iekļūst magnēta darbības

laukā.

Magnētiskā indukcija aizvien rada inducētā stieņa galā

magnēta tuvākam polam pretēja nosaukuma polu.

Mīkstas un cietas dzelzs magnētiskās īpašības. Ja dzelzs

atrodas magnēta tuvumā, tad tā pati top par magnētu; jo
tuvāk dzelzs atrodas magnētam, jo stiprāki tā magnētizējas.

Visstiprāk dzelzs magnētizējas, ja to pieliek magnēta polam pa-

visam klāt. Arī tērauds magnēta tuvumā top par magnētu,

pie kam tas pa daļai uzglabā iegūto magnētismu arī pēc tam,

kad magnētu atjem no tā, turpretī dzelzs zaudē iegūto magnē-
tismu gandrīz pilnīgi.

Indukcijas ceļā magnētizēts dzelzs stienis var savukārt

inducēt citu stieni. 16. zīm. redzam, ka vesela dzelzs stienīšu

rinda zem magneta pola iespaida turas

pie tā. Ja šo mēģinājumu izdara ar

mīkstas dzelzs un pēc tam ar tādiem

pat rūdīta tērauda stienīšiem tad

redzam, ka pēdējā gadījumā daudz

mazāk stienīšu pieķeras magnēta polam.
16. zīm

Mīksta dzelzs viegli inducējas un top par spēcīgu magnētu,
bet tūlīt zaudē magnētiskās spējas, tiklīdz to izjem no inducē-

jošā magnēta darbības lauka. Šo magnētisma veidu sauc par

nepastāvīgo magnētismu. Cieta dzelzs, it sevišķi rūdīts

tērauds, pie tās pašas inducējošās jaudas piejem daudz mazāk

magnētisma, bet reiz iegūto magnētismu patur uz ilgāku laiku;
tas ir pastāvīgais magnētisms.

Magnētiskas massas tuvumā ikviena dzelzs massa lielākā

vai mazākā mērā iegūst magnētismu. Šo parādību sauc par

indukciju, bet magnētismu par inducētu.

Ātrums, ar kādu dzelzs iegūst magnētiskās īpašības, at-

karājas no metāla iekšējās uzbūves. Ciets tērauds vai vispār
ātri atdzesēta vai stipri saspiesta dzelzs magnētizējas lēni, bet

reiz iegūtās magnētiskās īpašības uztur ļoti ilgi arī pēc tam,
kad inducējošais magnētiskais avots attālināts. Dzelzi, kam

piemīt šī īpašība, sauc par cietu. Spēju uzturēt magnētizētu
stāvokli ari pēc tam, kad inducējošais avots attālināts, sauc
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par aizturētāju spēku. Dzelzs, kas sakarsēta līdz baltai

krāsai un pēc tam lēni atdzesēta, gandrīz momentāli magnēti-

zējas, ja tai tuvina magnētisma avotu; tikpat momentāli tā arī

zaudē savas magnētiskās spējas, ja magnētisma avots attālinās.

Tādu dzelzi sauc par mīkstu.

Viens un tas pats dzelzs stienītis vienā un tajā pašā laikā

var izrādīt cietas un mīkstas dzelzs īpašības. Patiesībā nav

straujas atšķirības cietas un mīkstas dzelzs starpā, t. i. dzelzs

šķirnes, — kas spēj magnētizēties un zaudēt magnētismu īsākā

vai gapākā laikā.

Gluži mīkstas kaļamās dzelzs un rūdīta tērauda starpā,
attiecībā uz cietumu, sastopamies ar visiespējamākām starp-

pakāpēm. Ikvienai dzelzij piemīt viņa cietumam atbilstošs

aizturētājs spēks. Puscieta dzelzs piejem magnētismu gausāki,
nekā gluži mīksta, tomēr ja tā paliek ilgāku laiku vienā un

tajā pašā stāvokli inducējošā magnēta tuvumā un, it sevišķi,

ja pie tam vēl tā padota spēcīgiem satricinājumiem, tad tā

vairāk un vairāk piejem magnētismu. Indukcijai izbeidzoties,

pamazām izzūd ari inducētais magnētisms.

Magnētizēšanas metodes. Pastāvīgu magnētu pagatavo-
šanai lietā tēraudu šķirnes ar lielu aizturētāja spēku, kas lielā

mērā atkarājas no ogļraža satura dzelzi un citu metālu pie-

kausējuma, piem., ar volframu vai kobaltu to var paaugstināt.

Tērauds, kam piekausēts ap 25% niķeļa, neizrāda gandrīz

nekādas magnētiskas īpašības.

Magnētizēšana. Magnētus
var pagatavot pēc iespējas

stipri inducējot labi norūdītu

tērauda stieni vai adatu.

Labi magnētizēt var, ja ir

rīcībā 4 spēcīgi magnēti, kā

tas redzams no 17. zīm. 17. zīm.

Stieņa galus novieto uz divu magnētu N un S poliem, zem

stieņa vidus daļas paliek kādu koka gabalu. Magnētus ns un

n's' novieto tā, kā tas redzams zīmējumā, uz stieņa vidus

un velk ar tiem uz tā galiem. Šeit magnētus paceļ uz augšu,

pa loku noliek tos atkal stieņa vidū un šo pajēmienu atkārto

8 līdz 10 reizes. Ja lietošanā tikai viens magnēts, tad attiecīgi
velk ar tā vienu galu, piem., ar N polu, pa stieņa vienu galu,
tad ar otru galu, S polu, pa stieņa otru galu. Gals, pa kūpu

vilka ar N polu, magnētizējas ar S magnētismu un otrs ar N.
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Magnētizēšanai lietātie magnēti nekā nezaudē no savas

spējas. Ja rīcībā divi magnēti, tad rīkojas tāpat kā ar četriem

magnētiem, tikai zem stieņa tad magnētus neliek.

Visērtāki magnētizēt elektriskā ceļā. Tagad gandrīz visi

magnēti, ko lietā nāvigācijā, pagatavoti elektriskā ceļā, laižot

ap tiem elektrisko strāvu.

Piesātinājums. Magnētizējot sasniedz kādu robežu, par

kuru tāļāk vairs magnētizēt nevar. Kad šī robeža sasniegta,

kad stienītis magnētizēts līdz piesātināšanai, tad tā

magnētiskais spēks vairs nepalielinās, cik ilgi arī neturpinātu
tā magnētizēšanu.

Stieņa magnēta magnētisma pastāvība. Tikko pagatavots

magnēts zaudē daļu no sava magnētisma, kamēr ar laiku tajā

iestājas ilgstošs stāvoklis. Šo magnēta mainīšanos var paātri-

nāt, ja to satricina vai kādu dienu patur maiņstrāvas tuvumā.

Uzglabāšanai saliek vienāda garuma stieņu magnētus ar

pretējiem poliem kopā.

Magnētiskais lauks. Par magnētisko lauku nosauc telpu,
kurā novērojama magnētisko spēku iedarbe.

Magnētiskā spēka līnija ir tā līnija, pa kuru virzās brīvs

magnēta n pols magnētiskā laukā.

Novietojot magnēta NS magnētiskā laukā magnēta adatu

ns, 18. zīm., tā iejem virzienu, kas sa-

krīt ar šajā punktā esošā magnētiskā

spēka līnijas virzienu.

Jēdziens par zemes magnētismu. Zeme

iedarbojas kā liels magnēts. Zemes

magnētiskais lauks vērojams uz visas

zemes virsas un izplēšas tālu pasaules

telpā. Tā kā zemes magnētiskais lauks

ļoti plašs, tad apiuēram vienas jūras
18. zīm.

jūdzes attāļumā to var uzskatīt par homogēnu, t. i. par tādu,

kur visos punktos magnētiskā spēka līnijas iet savā starpā
līdztekus un magnētiskā spēka jauda viena un tā pati.

Var iedomāties, ka zemes magnētisko lauku veido zemes

iekšienē apslēpts liels magnēts, līdzīgi tam, kā to redzam 19. zīm.

Te N un S ģeogrāfiskie poli. EQ — zemes ģeogrāfiskais ekvā-

tors. ledomātais magnēts SN veido ar zemes asi NS apmēram
20° lielu leņķi un tā dienvidu polam (zilajam) vajag atrasties

ģeogrāfiskā N pola virzienā, bet sarkanajam uz dienvidiem.

Punktu N
m uz zemes virsas uzskatīsim kā zemes magnētisko
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ziemeļa polu, Sm kā tās magnētisko dienvidu polu; līniju Nm
S

m

kā zemes magnētisko asi. Lielā riņķa līniju RT, kūpas caur-

mēri perpendikulāri magnētiskai asij, — par magnētisko ekvatoru.

Uz ziemeļiem no tā brīvi pa-

kārta magnēta ziemeļu pols, uz

dienvidiem dienvidus pols, no-

liecas uz leju, kamēr uz magnē-
tiskā ekvātora tas iejem hori-

zontālu stāvokli.

Patiesībā zemes magnēti-
skie poli neatrodas uz viena un

tā paša diāmetra galiem, magnē-
tiskais ekvātors arī nav lielā

riņķa līnija un magnētiskās līni-

jas nav riņķa līnijas. Patiesībā
19. zīm.

zemes magnētisma cēlonis nav meklējams apslēpta magnēta

darbībā, bet elektriskā strāvā, kas plūst zemes virsas kārtā

virzienā no 0 uz W un savā plūsmē, saduroties ar kontinentiem,

veido daudzus novirzienus.

Magnētiskais meridiāns ir virziens, kādā nostājas brīvi

pakārts magnēts, ja tā tuvumā nav metāls, kas spēj magnēti-
zēties.

Variācija. Vietas variācija ir leņķis tās ģeogrāfiskā un

magnētiskā meridiānu starpā.

Variācijai dod osta nosaukumu, ja magnēta adatas N pols

novirzās no ģeogrāfiskā meridiāna uz 0 pusi,

pretējā gadījumā ir westa variācija. 20. zīmē-

jumā Osta variācija.

Izogonas, Lai zemes dažādo punktu va-

riācijas padarītu uzskatāmas karšu veidā, savieno

visas vietas, kurām ir viena un tā pati variā-

cija, ar līknēm. Šis vienādo variāciju līnijas
sauc par i zog o n ā m.

Uz magnētiskām kartēm ir izogona—nultā

izogona, kas savieno tās vietas, kurās magnē-
tiskais meridiāns sakrīt ar ģeogrāfisko. Uz zemes

virsas šais vietās šautriņas N pols rāda uz ģeo-

grāfisko N. Nultā izogona stiepjas apmēram no

20. zīm.

magnētiskā dienvidus pola pāri Austrālijas vakara daļai uz Bengā-
lijas jūras līča rīta krastu līdz 20. ziemeļu platumu grādam,
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tad pagriežas uz vakariem, apmēram WSW virzienā, un lejpus

Bombejas nonāk lidz Gvardafni ragam Āfrikā, no kurienes pa-

griežas uz NW un iet pāri Melnai jūrai uz Skandināvijas pus-

salas ziemeļu galu un tāļāk garām gar Špicbergenu salu rita

krastu lidz magnētiskam ziemeļu polam un no turienes gandrīz
taisnā līnijā pāri Haiti salai, Dienvidamerikai uz dienvidu mag-

nētisko polu. Tā sadala zemes virsu divi daļās: vienā ir 0

variācija, bet otrā W. Atlantijas un Indijas okeānos ir W

variācija, bet Klusā ēkeānā tā ir 0, izjemot apgabalu pie Āzijas

rita krastiem, kur ir W variācija.

Inklinācija. Magnēta šautriņa, kas var brīvi griezties ap

horizontālu asi tā, lai tās magnētiskā ass atrastos magnētiskā

meridiānā, parasti veido ar horizontālo plakni leņķi. Šo leņķi

sauc par inklināciju.

Inklināciju uzskata kā pozitīvu, ja magnētašautriņas N pols
noliecas zem horizonta plaknes; pretējā gadījumā — negatīvu.

Izoklīnas ir līnijas, kas savieno vietas ar vienādu inklinā-

ciju. Ziemļpuslodē inklinācija ir pozitīva,' bet dienvidu
—

negatīva.
Kā magnētisko ekvātoru uzskata to izoklīnu, uz kuras in-

klinācija ir o°. Magnētiskais ekvātors iet ģeogrāfiskā ekvātora

tuvumā to krustojot divi punktos apm. 10° un 170° rietumu

garumā. Magnētiskais ekvātors novirzās no ģeogrāfiskā tajā

virzienā, kādā atrodas tuvākās cietzemes lielākās massas. Tā

Dienvidus-Amērikā tas met lielu likumu uz dienvidiem, kamēr

Āfrikā un Āzijā tās gandrīz tikpat tāļu paceļas uz ziemeļiem.

Līknes, kas savieno vietas ar vienādu inklināciju, sauc ari par

magnētiskām parallēlēm, bet inklinācijas lielumu par magnētisko

platumu. Vietām, uz ziemeļiem no magnētiskā ekvātora, ir

ziemeļu magnētiskais platums, bet uz dienvidiem
—

dienvidu.

Zemes magnētiskie poli. Par zemes magnētisko ziemeļu

polu uzskata to zemes virsas punktu, kur inklinācija ir +90°,
bet par dienvidus magnētisko polu, kur inklinācija —90°.

Zemes magnētiskie poli maina savas vietas un diezgan

grūti noteikt viņu atrašanās vietas, tādēļ literātūrā varam atrast

dažādus datus par šo punktu atrašanās vietām. Magnētiskam

ziemeļu polam Amundsens uz kuģa Gjoa aprēķināja 1905. g.

šādas koordinātas: cp = 70°N un L = 97°W, bet magnētiskam
dienvidus polam Shakletons 1908. g. uz kuģa Nimrod aprēķināja

cp = 72°S un L = 154° Ost.



37

Intensitāte. Variācija un inklinācija noteic zemes magnē-
tiskā lauka spēka līniju virzienus. Lai šo lauku pilnīgi rakstu-

rotu, jāzina arī tā spraigums jeb intensitāte. Par magnētiskā
lauka spraigumu tā dažādās vietās salīdzinoši var spriest no

šautriņas magnēta svarstīšanās perioda, ja šautriņu izkustina no

lidzsvara. Vietās, kur šautriņa svārstās ātrāk, magnētiskā lauka

spraigums lielāks, kur lēnāk, tur mazāks.

Zemes magnētiskā lauka spraigums ļoti mazs salīdzinot ar

mākslīgo magnētu lauku spraigumu magnēta tuvumā. Tādēļ uz

šautriņu, kas atrodas mākslīgā magnēta laukā, samērā mazu

iespaidu atstāj zemes magnētiskais lauks un šautriņa, padodamās

stipra magnēta lauka iespaidam, iegriežas ar savu asi šī lauka

spēku līnijas virzienā.

Zemes magnētiska spēka sastāvdaļas. Trīs lielumus: variā-

ciju, inklināciju un intensitāti, kas raksturo zemes magnētisko

lauku, sauc par zemes magnētisma elementiem jeb

sastāvdaļām. Zemes magnētisma elementus katrā vietā var

izmērīt attiecīgiem instrumentiem.

Pārmaiņas zemes magnētismā. Novērojumi rāda, ka zemes

magnētisma elementi ir padoti maiņām. Šīm maiņām ir divē-

jāds raksturs: periodisks un pēkšņs.

Periodiskās zemes magnētiskās maiņās izšķir trejādus
periodus: gadusimteņu, gadu un diennakšu periodus.

Pēkšņas maiņas pastāv iekš tam, ka magnētiskie elementi

maina savus lielumus dažu minūšu laikā vairāk, nekā pa vairā-

kiem gadiem periodiskā maiņā. Tādas pēkšņas maiņas sauc

par magnētiskām vētrām. Tās novērojamas sevišķi

tad, kad parādās ziemeļblāzmas. Arī saules plankumi iespaido

zemes magnētisma elementus, radot magnētiskas vētras.

Anomālijas. Zemes magnētisma elementiem dažos gadī-

jumos ir vietējs raksturs: ir apgabali, kuros zemes magnētisma

elementi krasi atšķiras no kaimiņu apgabalos novērojamiem
elementiem. Tādas parādības sauc par anomālijām. Vis-

biežāk anomālijas novērojamas dzelzsrūdu saturošu kalnu vai

jūru tuvumā, kā arī vietās, kur zemes dziļumo.s atrodas dzelzs-

rūdas vai akmens sāls gultnes. levērojamākās |anomalijas ir

Somu jūras līcī, dažās vietās Amērikā un Krievijā Kurskas

guberņā, kur magnētiskā šautriņa nostājas vertikālā virzienā.

Ari Rīt-Āzijā, Vladivostokas un Japānas apkārtnē ievērojamas

anomālijas ar W variāciju, kamēr apkārt viņām ir Ost
variācija.
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Variācijas apzīmēšana uz jūŗas kartēm.

Nepieciešami zināt variācijas lielumu un nosaukumu ikvienā

punktā dotā laikā. Tādēļ jūras kartēs vairākās vietās atzīmēts

variācijas lielums, tās nosaukums un gads, kam variācija ap-

rēķināta. Kartes virsrakstā vai malā dota variācijas maiņa

gadā. Te norādīts, vai variācija palielinās vai pamazinās un

maiņas lielums minūtēs.

Variācijas apzīmēšanai kartē iezīmē arī divas koncentriskas

riņķu līnijas. Ārējo no tām sadala grādos, ko skaita no 0 uz

labo pusi līdz 360. Ar 0° atzīmē ģeogrāfiskā meridiāna, kas iet

caur abu riņķu kopējo centru, ziemeļu virzienu. Šo meridiānu,

ārpus riņķa līnijas, apzīmē vēl arī ar zvaigznīti. lekšējā riņķa

līniju sadala strēķos un to ceturtdaļās. Te pamatā nav ģeo-

grāfiskais-, bet magnētiskais meridiāns. Strēķi, kas sakrīt ar

magnētisko nordu, apzīmē ar šķēpu. Ap magnētiskā meridiāna

N daļu iekšējā riņķi atzīmēts variācijas lielums un nosaukums.

Varam sastapt ari vecākas Vācijā izdotās jūras kartes, kur

ārējā riņķa līnija atbilst magnētiskai kompasa rozei, bet iekšējā
— ģeogrāfiskai. Sastopam arī kartes, kur dots tikai viens riņ-

ķis, kas parasti atbilst magnētiskai rozei, bet var būt ari otrādi.

Angļu kartēs varam zvaigznītes vietā sastapt šķēpu, bet otrādi —

nekad.

Sākot darbus uz jūras kartes, jāiepazīstas, kā apzīmēta

variācija uz tās un kādam gadam tā dota. Ja darbības gads
nesakrit ar variācijas gadu, t. i. gadu, kūpam dota variācija,
tā jāaprēķina darbības gadam. Piem., Var. 31° W 1920. g.;

gadskārtēja palielināšanās s'. Ja darbības gads 1930., jāatrod

pārmaiņa 10 gadiem: s'. 10 = 50' vai tuvināti f°. Tā kā

variācija palielinās, tad pie 3ļ° jāpieliek |°; tā dabūjam, ka

1930. gadā dotās vietas variācija ir 41 0 W. Šo aprēķinu ērti

varētu izteikt šādi:

Lai atrastu darbības gadam atbilstošu variāciju, tad variā-

cijas gadskārtēja maiņa jāpareizina ar skaitli darbības un

variācijas gadu starpā. Reizinājums, kas pārvērsts grādos un

tā daļās, jāpieskaita kartē atzīmētai variācijai, ja tā palielinās

un jāatjem, ja tā pamazinās. Ja variācija samazinās un maiņa
lielāka par doto variāciju, tad no dabūtās maiņas lieluma jā-

atjem dotās variācijas lielums un starpībai jāpieraksta no-

saukums, pretējs dotās variācijas nosaukumam. Piem., Var.

f 0 Ost 1908. g. un ikgadus samazinās par 10. Darbības un
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variācijas gadu starpība 22. Reizinājums 10. 22 = 220', tuvi-

nāti 3|°. Variācija pamazinoties zaudējusi Osta nosaukumu un

ieguvusi Wsta nosaukumu; tās lielums 1930. g. 31° —|° = 3°.

Tā tad dotā punktā 1930. gadā atbilst Var. 3° W.

Kompass.

Kompass ir instruments, kas dod iespēju noteikt leņķus

novērotāja magnētiskā meridiāna un vertikāļu starpā.

Kompasa sastāvdaļas un piederumi.

Kompasa adata.; Kompasa galvenā sastāvdaļa ir magnēts,
kas, smaguma centrā atbalstīts, var brīvi griezties horicontālā

plaknē. Zemes magnētisma iespaidots, tas nostājas ar vienu

galu uz magnētisko nordu, bet ar otru uz magnētisko S. Šādu

magnētu sauc par kompasa adatu. Vietās, kur variācija = (),

kompasa adata nostājas ģeogrāfiskā meridiāna virzienā.

Smailīte. Lai kompasa adata varētu brīvi griesties hori-

zontālā plaknē, tā atbalstīta savā smaguma centrā uz smailītes,

kā augšgals no cieta tērauda vai irīdija.

Cepurīte. Lai kompasa adata spētu noturēties uz smailītes,

tajā izveidots -apaļš caurums, kura centrs sakrīt ar adatas

smaguma centru. Caurumā ieskrūvēta strupēta konusa veidīga

cepurīte, kuras dibenā ciets akmens. Cepurīte neļauj kom-

pasa adatai nokrist no smailītes. Ar cieto akmeni cepurītes
dibenā kompasa adata gulstas uz smailītes cieto galu, caur ko

berze, kas rodas smailītei vai kompasa adatai griežoties, sama-

zināta līdz minimumam un kompasa adata ļoti jūtīga. Griežot

smailīti ap vertikālo asi vienā vai otrā virzienā, kompasa adata

nemaina savu virzienu, kamēr nemaina virzienu spēks, kas to

iespaido. Ja berze būtu liela un kompasa adatas turētājs spēks

mazs, tad griežot smailīti, grieztos līdz arī kompasa adata un

novērstos no magnētiskās nord-sid līnijas.

Kompasa roze. Lai ērti varētu redzēt, kādu leņķi veido

kuģa simetrijas plakne ar magnētisko meridiānu, kompasa adatu

piestiprina riņķim, kas sadalīts grādos un strēķos — kompasa
rozei

— tās apakšpusē tā, lai rozes N-S līnija sakristu ar adatas

magnētisko asi un adatas N būtu ar rozes N vienā virziena.

Kompasa katliņš. Kompasa rozes un adatas izsargāšanai

"o vēja, lietus u. c. iespaidiem, tos novieto speciālā katliņā,
kas noslēgts ar stikla vāku. Katliņu pagatavo no vara vai
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misiņa. Katliņa dibena vidū, perpendikulāri pret tā vāku, pie-

stiprināts misiņa statiņš, kurā ieskrūvēta smailīte. Lai katliņš
būtu stabils, tā apakšdaļā piestiprināts svins.

Katliņa iekšpuse izkrāsota baltā krāsā. Uz tā iekšējās
sienas vertikālā virzienā uzkrāsota melna svītra — „kursu

svītra". Mēdz krāsot divi kursu svītras viena un tā paša dia-

metra galos. Kursu svītra nepieciešama, lai ērti uz kompasa

rozes varētu nolasīt leņķi magnētiskā meridiāna un kuģa sime-

trijas plaknes starpā. Šī mērķa sasniegšanai kompasa katliņu
novieto uz kuģa tā, lai vertikālā plakne, kas iet caur kompasa

katliņa centru un kursa svitru, sakristu ar kuģa simetrijas plakni.

Ja nav iespējams novietot katliņu tā, lai kuģa simetrijas plakne
ietu caur katliņa centru un kursa švītru, tad to novieto tā, lai

caur tiem ietu plakne, kas parallēla kuģa simetrijas plaknei. Ja
katliņš tā uzstādīts, tad strēķis, kas norāda uz kursa svītru,

norāda arī leņķi magnētiskā meridiāna un kuģa simetrijas

plaknes starpā.

Kompasa mājiņa. Lai ērtāki varētu nolasīt kompasa no-

rādījumus, to nenovieto tieši uz klaja, bet uz speciāla balsta

vai kompasa mājiņas, kurai mēdz būt cilindra vai strupētas

piramidas veids. Kompasa mājiņā atrodas speciālas ligzdas,
kur novieto magnētus kuģa dzelzs magnētisko spēku paralizē-
šanai. Kompasmājiņas iekšienei var piekļūt caur speciālām

durvtiņām, kas parasti noslēgtas. Kompasa mājiņu pagatavo
no koka, bet durvtiņu atslēgu un eņģes no misiņa.

Kompasmājiņu piestiprina ar misiņa skrūvēm pie misiņa

kurpēm, kas ielaistas klajā un pieskrūvētas pie tā ar misiņa
skrūvēm. Lai kompasa mājiņa stingrāk stāvētu un netiktu

izkustināta no savas vietas, to piestiprina pie klaja arī ar

misiņa stieņiem un talrepēm.

Kardāna ierīce. Katliņu nepiestiprina kompasa mājiņā
nekustoši, bet to uzkar ar speciālu ierīci, ko sauc par Kar-

dāna ierīci. Tā nepieciešama, lai arī nemierīgā jūrā kompasa
smailīte varētu iejemt vertikālu stāvokli. Kardāna ierīce sastāv

no gredzena (Kardāna gredzena), kā centrs atrodas uz katliņa

ass. Pie katliņa ārējās sienas horicontāla diametra galos cieši

saistītas divi tapiņas, kas ar brīvajiem galiem ieiet gredzena

attiecīgās ligzdās. Gredzena ārpusē arī piestiprinātas divi tapi-

ņas, diametra galos, kas perpendikulāras minētam katliņa
diametram. Gredzena tapiņas atbalstās kompasa mājiņas at-

tiecīgās ligzdās. Kardāna ierīce dod iespēju kompasa rozei
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noturēties horizontālā plaknē arī tad, kad kuģis nosveras uz

sāniem, uz vienu vai otru galu vai valstās nemierīgā jūrā.
Kardāna gredzenu un tapiņas pagatavo no misiņa.

Kompasa cepure. Kompasa aizsargāšanai no mitruma,

putēkļiem v. c, to pārklāj ar misiņa cepuri, kas balstās uz

kompasmājiņas augšējā gala. Kompasa cepurē ierīkots aizstik-

lots lodziņš, kas aizsegts atbīdāmām misiņa platitēm. Lodziņš

nepieciešams, lai stūres vīrs varētu redzēt kompasu arī tad, kad

tas kompasa cepures apsegts. Ja kompass nav domāts .vienīgi

stūres vīra vajadzībām, bet arī peilēšanai, cepurē iekārtoti trīs

lodziņi: divi viens otram pretim, bet trešais kompasa cepures

augšpusē.

Kompasa sega. Kompasa mājiņu un cepuri apklāj ar

sevišķu maisa veidīgu buru audekla segu, lai labāki pasargātu

kompasu no mitruma un lai kompasa misiņa daļas ilgāk turētos

tīras. Šo segu parasti sauc par „koveriņu". Pretim cepures

lodziņam koveriņā izveidots caurums, kas aiztaisāms ar buru

audekla segu.

Kompasa apgaismošana. Naktī kompasa roze jāapgaismo.
Uz kuģiem, kur nav dinamo mašīnas, kompasa apgaismošanai

cepures abās pusēs, blakus lodziņam, atrodas pa cilindram ar

izgriezumu uz cepures iekšpusi. Cilindros no augšas ieliek misiņa

laternas ar stikla durvīm. Pagriežot laternas, var rēgulēt kom-

pasa apgaismojumu: var to apgaismot pilnigi, pa daļai un at-

stāt pilnīgi tumsā.

Ja uz kuģa elektriskā apgaismošana, tad arī kompasu ap-

gaismo ar elektrību. Noderīgi ieslēgt spuldzi grozāmā ietverē

ar šauru garenisku izgriezumu, lai, grozot ietveri, varētu ap-

gaismot rozes vienu vai otru daļu, vai arī pilnīgi pārtraukt

apgaismošanu, kas nepieciešams novērojot virzienus uz dažādiem

priekšmetiem — peilējot. Lampu apgaismošanas ierīce nepie-

ciešama arī tad, kad kompasu apgaismo ar elektrību, tiem

gadījumiem, kad elektriskā apgaismošanā rodas traucējumi.

Kompasa apgaismošanai vajag būt tādai, lai varētu labi

redzēt rozes iedalījumus un neapžilbinātu acis.

Kompasa nepieciešamās sastāvdaļas ir: kompasa adata ar

cepuriti, smailīte, roze, katliņš ar vāku un kursu svītru, Kardāna

ierīce, kompasa mājiņa ar magnētiem un mīkstu dzelzi, kuģa
dzelzs magnētisma spēku kompensēšanai un cepure ar lodziņiem
un lampiņām.
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Sausie un šķidruma kompasi.

Apskatītais kompass pieder pie sausiem, t. i. tādiem kom-

pasiem, kur kompasa katliņā atrodas gaiss. Atkarībā no kom-

pasa rozes veida, magnētu skaita un veida, kā magnēti rozei

piestiprināti, ir dažāda veida sausie kompasi. Sīkāki par tiem

vēlāk.

Šķidruma kompasi.

Šķidruma kompasi atšķiras no sausiem kompasiem galvenā
kārtā ar to, ka kompasa katliņš piepildīts līdz stikla vākam ar

šķidrumu, kurā V» spirta sajaukts ar
2
/a destilēta ūdens. Spirts

nepieciešams, lai maisījums nesasaltu. Lai sasniegtu to, ka

katliņš aizvien pilnīgi piepildīts ar minēto šķidrumu un lai dotu

iespēju šķidrumam sasilstot pienācīgi izplēsties, nepieciešama

katliņa speciāla iekārta, ar ko tas atšķiras no sausā kompasa

katliņa. Arī kompasa rozes iekārta citāda, nekā sausā kompasā.
Var sastapt dažāda tipa šķidruma kompasus: Denta, Riči,

Četvinda un citus. Biežāki sastopam Lorda Kelvina šķidruma

kompasus. Vācijas flotē lietā speciālus Vācijā pagatavotus

šķidruma kompasus.

Modernie kompasi.

Lai kompass pienācīgi veiktu savu uzdevumu, rozei jābūt

mierā, t. i. rozes NS līnijai pastāvīgi jāsakrīt ar virzienu, kurā

darbojas rezultējošā visiem magnētiskiem spēkiem, kas iespaido

kompasa adatu. Šī mērķa sasniegšanai nepieciešami:

1. lai kompasa roze stipri turētos līdzsvara stāvoklī;

2. ja tā izkustināta no šī stāvokļa, tai tas atkal jāiejem

pēc iespējas īsākā laikā un

3. lai rozes vēzieni nerezonētu ar kuģa zvāļošanos. Rozes

vēziena laikam jābūt garākam par kuģa zvāļas

periodu.

Apskatītā sausā kompasa roze ar vienu lielu magnētu —

kompasa adatu — pienācīgi neapmierina nupat minētās trīs un

vēl citas nepieciešamās prasības. Tā ir ļoti primitīva un tagad
to var sastapt vienīgi uz malceniekiem un laivām. Uz lieliem

jūras kuģiem kompasa rozei citāda iekārta.

Lai rozes NS līnija stipri turētos iejemtā virzienā un ne-

būtu no tā viegli izkustināma, nepieciešams liels spēks, kas tur

kompasa adatu attiecīgā virzienā. Šo spēku var palielināt, pa-
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lidinot kompasa magnēta adatu. Palielinot magnētu, palielinās

arī rozes smagums un spiediens uz smailītes, kas palielina berzi;

sakarā ar to roze top mazāk jūtīga, ja rezultējošā spēka vir-

ziens vairs nesakrīt ar rozes NS līnijas virzienu.

Pierādīts, ka vairākiem maziem magnētiem ir lielāks mag-

nētiskais spēks, nekā vienam lielam magnētam, kas tikpat smags,

kā visi mazie kopā. Tādēļ labāki lietāt vienas lielas magnēta
adatas vietā vairākus ļoti tievus un īsus magnētus, kas arī

ļoti viegli.

Senāk domāja, ka roze nedrīkst būt pārāk viegla, jo tad

tā varētu būt nemierīga un nespētu iejemt līdzsvara stāvokli,

ja viņu no tā izkustinātu. Lords Kelvins (senāk Sirs Villiams

Tomsons) pierādīja, ka var samazināt rozes smagumu, nesama-

zinot inerces momentu un nepalielinot tās nemieru, ja rozes

smaguma lielāko daļu atbīda no vidus uz malām. Ar to panāk,
ka vēziena periods, t. i. laiks, kādā roze noiet vienu reizi no

vienas puses uz otru un nonāk atkal atpakaļ, ir ļoti liels.

Normālam kompasam (t. i. galvenajam kompasam, ko

lietā peilēšanai un kuģa vadīšanai) nepieciešamas sekojošās

īpašības:

1. Rozei jābūt tik vieglai, cik tik tas iespējams, bet arī

pietiekoši stingrai.
2. Rozes iedalījumiem jābūt skaidriem un akurātiem.

3. Magnēta adatas jānovieto tā, lai to magnētiskās asis

būtu parallēlas rozes NS līnijai un ar saviem norda

poliem būtu rozes N virzienā.

4. Rozes atbalsta punktam jāsakrīt ar Kardāna gre-

dzēna centru.

5. Rozes smaguma centram jāatrodas uz vertikālas taisnes

ar atbalsta punktu un zem tā.

6. Rozes vēziena periodam vajaga būt lielākam par kuģa

zvāļas periodu.
7. Katliņam vajaga būt no tīra vara vai misiņa ar Kar-

dāna ierīci un smailīti ar iridija galu katliņa centrā.

8. Cepurītes dibenā, rozes centrā, vajaga būt agatam vai

safiram, kas, atbalstīts uz iridija smailītes, samazina

berzi līdz minimumam.

9. Kursa" svītrai vajaga būt akurāti un skaidri atzīmētai

uz katliņa iekšējās sienas tā, lai tā ar katliņa centru

būtu kuģa simetrijas plaknē.
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Tomsona kompass.

Uzstādītās prasības piemīt 1877. g. patentētam Lorda

Kelvina kompasam. Tomsona kompasā pie šauras aluminija

stīpas, kas dod kompasa rozei nepieciešamo stingrumu, piestipri-
nāts stipra papīra gredzens (liekā nevajadzīgā vidus daļa

izgriezta) ar iedalījumiem (strēķos un grādos). Zem papīra

gredzena ar 32 zīda diegiem pie minētās aluminija stīpas saistīta

koncentriska aluminija ripiņa ar cepurīti un safiru pēdējā.
Smailītes gals no iridija. Pie aluminija stīpas ar 16 vai 32 zīda

diegiem zem centra platītes piestiprināti 6 vai 8 īsi viegli mag-

nēti, no kuriem garākie 3% collas gari, ja rozes caurmērs

10 collas. Te kompasa adatas atrodas dažas collas zem rozes

atbalsta punkta un tādēļ arī rozes smaguma centrs atrodas

stipri zemāk par tās atbalsta punktu, kas dod rozei iespēju

pastāvīgi noturēties līdzsvarā. Sakarā ar to, tā samērā mierīga
un spēj brīvi kustēties horizontālā plaknē bez pretsvara, kāds

nepieciešams primitīva kompasa rozei.

Pie Tomsona kompasa rozes galvenākām īpašibām pieder
tās lielais vēziena periods. Anglijā tas apmēram 40 sek.

10-collīgam kompasam. Liels vēziena moments padara rozi

mierīgāku un praktikā izslēdz vienlaicību ar kuģa zvāļas

periodu, kas ir daudz īsāks. Rozes vēziena periods un smagums

atzīmēts tās apakšējā pusē.
Lai katliņš mazāk svārstītos nemierīgā jūrā, tam ierīkots

divkāršs dibens, starp kura sienām atrodas riciņa eļļa. Starp-
dibenu telpas tikai viena daļa eļļas piepildīta, jo tad eļļa, lēnam

plūstot no paaugstinātās daļas uz zemāko, ievērojami sama-

zina katliņa svārstīšanos.

Galvenos vilcienos līdzīga ir arī Dc
- Kolonga kompasa

iekārta.

Sauso un šķidrumu kompasu priekšrocības

un trūkumi.

Rodas jautājums, kamdēļ vajadzēja piepildīt kompasa

katliņu ar šķidrumu, kas prasa komplicētāku katliņu un

sadārdzina to.

Kaut gan Tomsona un citiem moderniem sausiem kompa-
siem piemīt visas augstāk minētās īpašības, tomēr gadījumos,
kad kuģis padots spēcīgiem triecieniem, ko rada mašinu dar-

bība, viļņu triecieni un itsevišķi lielgabalu šāvieni, arī moderno

sauso kompasu rozes stipri vēzējas un kompasi ātri bojājas.
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Tādēļ it sevišķi uz kara kuģiem un ledlaužiem sausie kompasi

neapmierina prasības, kas tiem uzstādītas. To vietā lietā

šķidruma (spirta) kompasus, kas te labāki veic savu uzdevumu.

Šķidruma kompasa roze pagatavota no glimera (kaķu

sudraba) un piestiprināta rāmim ar pludiņu rozes vidū. Roze

ar pludiņu iegremdēti destilēta ūdens un tīra spirta maisījumā.
Tā kā šķidrums, turot rozi uz augšu, lielā mērā samazina tā

smagumu, tad ar piemērota pludiņa konstrukciju aizvien var

panākt, ka arī roze, kurai lieli un stipri magnēti,

spiež uz smailīti ar nedaudz gramu (ap 10) lielu smagumu,
kamēr viss rozes smagums pārsniedz 400 gr.

Spirta kompasā var lietāt lielākus magnētus, nekā sausā

kompasā. Tas dod daudz lielāku magnētisko momentu, nekā

sausā kompasā. Var sastapt šķidruma kompasus ar magnētu
skaitu no 2—B. Šķidrums pretojas arī katras rozes kustībai,

kas ceļas no dažādiem satricinājumiem un kuģa zvāļošanos un

padara to mierīgāku.

Rozes atbalsta punktam jāatrodas horizontālā plaknē, kas

iet caur Kardāna gredzenu; peldes centram jābūt zemāk par

atbalsta punktu un smaguma centram zemāk par peldes centru.

Visiem šiem trim punktiem jāatrodas uz vienas vertikālas

taisnes — kompasa katliņa ass.

Kompasa adatas stipri magnētizētas un pārklātas ar varu

vai citu nemagnētisku izolāciju. Katliņam vajag būt pilnīgi

piepildītam ar šķidrumu. Viss gaiss tiek izsūkts ar gaisa sūkni

pirms galīgi pieskrūvē kompasa vāku. Jāraugās, lai nebūtu

gaisa burbuļi katliņā, jo tie samazina rozes peldes spēju, ar ko

palielinās berze atbalsta punktā.

Speciāla ierīce dod iespēju uzturēt katliņu piepildītu ar

šķidrumu arī tad, kad mainās temperātūra.

Salīdzinot sauso un spirta kompasus redzam, ka sausā

kompasa konstrukcija vienkāršāka, tas lētāks, vieglāki to pār-
baudīt un pārmainīt tā bojātās daļas pret prēcīzām, pilnīgāki

atbrīvojams no kuģa dzelzs masas magnētisma iespaida un tas

jūtīgāks; — tās sausā kompasa priekšrocības.

Sausā kompasa galvenais trūkums ir tā nemiers, kas ceļas,
kad kuģis dabū triecienus, un arī tas, ka, trieciena iespaidots,
ātri bojājas.

Šķidruma kompasa labās īpašības ir viņa izturība pret

satricinājumiem, jo te satricinājumi caur šķidrumu tiek pārdoti
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visai rozei, bet nevien cepurītei, kā sausā kompasā. Šķidruma

kompasa roze mierīga arī pie ievērojāmiem satricinājumiem.

Pateicoties lielam magnētiskam momentam, peldošai rozei

daudz vieglāk pārspēt berzi atbalsta punktā, nekā sausā kompasa

rozei. Tas dod iespēju lietāt spirta kompasu arī tad, kad cepu-

rītes akmens un smailītes gals nav pilnīgi nevainojami. Sausā

kompasā vismazākais trūkums šajā ziņā jau to padara ne-

lietājamu.
Šķidruma kompasa trūkums ir viņa komplicētā uzbūve,

kādēļ reparātūras izdarāmas tikai ar grūtībām un uz krasta.

Lielu dzelzs masu tuvumā magnētiskais moments ievērojami

pamazinās, roze paliek mazāk jūtīga un, kuģim griežoties, tā

var tikt vilkta līdz pateicoties berzei šķidrumā. Šis trūkums

vēl palielinās, ja pieaug griešanās ātrums. Šo trūkumu lielā

mērā samazina atstājot lielāku starptelpu rozes aploces un kat-

liņa iekšējās sienas starpā.

Laivu kompasi.

Sausie kompasi, pateicoties viņu ilgstošai kustībai, uz

laivām nav Mētājami. Laivu kompasi ir mazi šķidruma kompasi.
To rozēm parasti vienīgi strēķu iedalījumi.

Gaisakuģu kompasi.

Runājot par kompasiem, kāds vārds sakāms arī par gaisa-

kuģu kompasiem.
Uzkonstruēt gaisakuģu īpatnībām piemērotu kompasu ir

daudz grūtāk nekā kuģiem; it sevišķi komplicēts tas ir aero-

planiem, hidroplāniem un maziem gaisa kuģiem. Grūtības, kas

te jāpārspēj, ir sekojošās: 1) ierobežotā telpa, 2) nepieciešamā

oikonomija smagumā un 3) sevišķas vibrācijas, kas rodas lidojot.

Tādēļ jāizpilda sekojošās prasibas:
1. Kompasam jābūt kompaktam.
2. . Jābūt mazam, bet spēcīgam.
3. Nepieciešama speciāla ierīce vibrāciju noslāpēšanai.
4. Rozes iedalījumiem vajag būt tik lieliem un tik

skaidriem, cik tik tas iespējams.
5. Kompasa mājiņas attiecīgiem piederumiem vajag būt

iekārtotiem pēc iespējas mazākā telpā.
6. Nepieciešams īpatnējs apgaismošanas veids.
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Aeroplanu, hidroplanu un mazu gaisakuģu kompasi.

Senākos laikos gaisa kuģniecībā kompasiem piegrieza mazu

vērību vai pat nekādu. Tos neuzskatīja par svarīgiem instru-

mentiem un parasti nelietāja. Ja tos lietāja, tad tas bija reti

un tas bija vienkārši sausa vai ļoti maza šķidruma kompasa

paraugs. Kompasu novietoja tur, kur pēc lielākas vai mazākas

pārdomas izlikās par derīgu. Lidojumus izdarīja vienīgi pie
labiem gaisa apstākļiem un mašīnas vadīja no vienas pazīsta-

mas zīmes līdz otrai.

Tad lietātie kompasi bija nederīgi, jo motoru darbība

radīja vibrācijas, kas savkārt radīja rozes vēzēšanos un pat

piespieda to riņķot ap smailīti.

Nāca pie slēdziena, ka Kardāna ierīce nenodrošina kompasa
rozei horizontālu stāvokli pie visiem vibrācijas veidiem. Atrada

ka, novietojot katliņu uz gultnes, kas pagatavota no zirgu

astriem, kompass stabils pie visiem praktikā iespējamiem ap-

stākļiem.
1912. g. angļu kapteinis Gregs Osborns uzprojektēja kom-

pasu, ko nosauca par tirdzniecības un militāro gaisakuģu kom-

pasu. Tas sastāvēja no ārēja metāla futrāļa ar 8 caurumiem

dibenā viņa piestiprināšanai. Tā dibenā bija popis no zirgu
astriem vibrāciju apslāpēšanai un satricinājumu uzjemšanai, kas

ceļas nolaižoties. Priekšpusē bija iekārtots caurums ar durkli

elektriskās apgaismošanas ierīces uzjemšanai. Katliņam bija
3 tapas, 120° attāļumā viena no otras, ar gumijas saitēm, kas

bija kopā piestiprinātas pie futrāļa vāka. Pret lēkāšanu kat-

liņš bija nodrošināts ar mazām platītēm un viegli atbalstījās uz

popes. Kompass bija ar šķidrumu un mazu rozi. Roze baltā

krāsā ar iedalījumiem ik pa pieci grādiem. Ziemeļu pusriņķis

nokrāsots sarkanā, bet dienvidus zilā krāsā. Grādi iedalīti no

0° līdz 360°. Virs kursa svītras bija piestiprināta prizma, kas

griezās ap horizontālu asi. Prizma palielināja rozes ciparus un

labi varēja nolasīt kompasu vai tas bija novietots virs-, zem-

vai uz vienas horizontālas līnijas ar aviatora aci. Kompasam

nebija ierīces dzelzs masu magnētiskā iespaida paralizēšanai.

Šis kompass darbojās samērā labi un tajā tika izdariti

daži papildinājumi. Vairs nelietāja sevišķu ierīci apgaismošanai,
bet ciparus uz rozes krāsoja ar sevišķu sastāvu, kas satur rādiju.
Tas dod iespēju arī tumsā bez apgaismošanas nolasīt grādus no

3 pēdu attāluma. Pievienoja arī ierīci dzelzs masu magnētisma
darbības paralizēšanai.
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Ar laiku pierādījās, ka popis ar zirgu astriem pietiekoši
labi uzjem triecienus un noslāpē vibrācijas, kas darbojas verti-

kālā virzienā, bet nepietiekoši apslāpē tās vibrācijas, kas darbo-

jas horizontālā vai riņķveidīgā virzienā. Tas noveda pie tāļā-
kiem eksperimentiem. Atrada Ijaunu metodi vibrāciju apslāpē-
šanai un pats kompass tika pilnīgi pārkonstruēts.

Šajā vēlākā veidā katliņš ļoti līdzīgs bumbai. Tajā viens

vai divi lodziņi. Katliņu ar vienu lodziņu lietā, ja ir vien-

vietīgā mašina, bet ar divi-, ja ir arī novērotājs. Katliņam ir

ierīce, lai šķidrums varētu izplēsties, un caurumi šķidruma

uzpildīšanai. Rozei cilindra veids, un tās vidū piestiprināts

pludiņš. Dalījumi atrodas uz cilindra mēteļa. Tādu rozi sauc

par vertikālu. Ziemeļu pusriņķis nokrāsots sarkanā krāsā, bet

dienvidus zilā. ledalījumi no 0° līdz 260°. Atzīmēts katrs

5. grāds, bet mazākos kompasos tikai katrs desmitais. Pie

katras 30° zīmes ir numurs, kas uzkrāsots ar rādija savienojumu.
Citi atzimējumi izdarīti ar vienkāršu baltu krāsu. Roze peld

šķidrumā, kas sastāv no 2 daļām tīra spirta un 3 daļām ūdens.

Kursa svītra ir vertikāla līnija uz lodziņa stikla kompasa pakaļ-

pusē. Rozes iedalījumi apgriezti, t. i. O"1 ir kreisā pusē no N

un WBt uz labo pusi no tā. Katliņš ar spirālēm pievienots

speciāliem riņķiem, tā ka ļoti maz padots vibrācijas iespaidam.
Mazas misiņa caurules zēm kompasa piestiprinātas pie kompasa
balsta gareniski un šķērsam kuģim tievu drāšu magnētu ievie-

tošanai. Ari mīkstas dzelzs korrektori pievienoti.

Šāda veida kompasus pagatavo Anglijā trīs dažādos lielu-

mos: divi, četru ar pusi un deviņu angļu mārciņu smagus.

Lielu hidroplānu un gaisakuģu kompasu visas

galvenās daļas tādas pašas kā kuģa kompasiem ar šķidrumu,
tikai kompasa mājiņa no metāla un vispār vieglākas un kom-

paktākas konstrukcijas nekā kuģa kompasu koka mājiņas, jo
uz šim mašinām nepieciešamā vietas un smaguma samazināšana

nav tik liela kā uz aeroplaniem.

Virpuļkompasi.

Nāvigācijā nepieciešams instrūments, kas pastāvīgi rāda

kādu pilnīgi noteiktu virzienu. Magnētu kompass šo uzdevumu

izpilda tikai ar nosacījumiem. Diezgan bieži gadās, ka kuģis,
ko vada pēc magnētu kompasa, ievērojami novēršas no pareizā
kursa. Tas atkarājas no nepareizām kompasa korrekcijām. It
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sevišķi tas notiek tad, kad ilgāku laiku pastāv migla vai debess

aizsegta un nav iespējams aprēķināt kompasa korrekcijas. Te

vēl pievienojas neparedzēti traucējumi zemes magnētiskā laukā.

Tie iespaido visus novērojumus un bieži ilgāku laiku paliek ne-

zināmi. Uz dzelzs resp. tērauda kuģiem kompasu nevar

uzstādīt kurā katrā vietā. Lai iegūtu labu kompasa vietu, jau

kuģa konstrukcijā jāizpilda nosacījumi, kas prasa lielus izdevu-

mus. Kara kuģos: zemūdenēs un tamlīdz. kuģos pat ar speciā-
lām iebūvēm nevar atrast vietu, kur magnēta kompass spētu
labi izpildīt savu uzdevumu.

Minētie apstākļi spieda meklēt instrumentu, kas norādītu

virzienu uz ģeogrāfisko ziemeļu polu un reizē ar to ari kuģa

kursu, neatkarīgi no zemes un kuģa dzelzs masu magnētisko

spēku iespaida.
Norādoši šājā virzienā bija franču fiziķa prof. L. Foucaulta

pētījumi 1852. g., kaš ar pendeļa un vilciņa (vilciņš ir rotējošs

ķermenis ar vienmērīgu masas novietojumu ap griešanās asi —

vilciņa asi) palīdzību centās pierādīt zemes griešanos ap tās asi.

Neatlaidīgi šajā virzienā tāļāk strādājot, Dr. Anšicam izdevās

1908. g. uzkonstruēt kuģa vajadzībām piemērotu pirmo virpuļ-

kompasu (žiroskopisko kompasu).

Virpuļkompasa pamatā sekojošā doma. — Zeme ir vilciņš,

kas griežas ap savu asi. lekārtojot uz šā lielā vilciņa otru vilciņu

tā, lai tā ass varētu brīvi kustēties horizontālā plaknē, bet to

atstāt nevar, un liekot šim vilciņam ātri griezties ap tā asi, tas

centīsies veidot pēc iespējas mazu leņķi savas un zemes ass

starpā, jo šajā virzienā viņa kustībās to vismazāk traucēs zemes

griešanās. Horizontālais virziens, kas ar zemes asi veido vis-

mazāko leņķi, ir meridiāns. Pētījumi pierādīja, ka šajā virzienā,

t. i. ģeogrāfiskā meridiānā, tiešām iegriežas vilciņš ar savas ass

galu, norādīdams uz N, ja vilciņš griežas, skatoties no S pola,

pulksteņa rādītāja virzienā. Tā kā arī zeme griežas šajā vir-

zienā, var teikt, ka vilciņš cenšas iegriēzt savu asi parallēli
zemes asij.

Pirmais Anšica firmas 1908. g. konstruētais virpuļkompass

bija ar vienu vilciņu. Kompass labi izpildīja savu uzdevumu

vienīgi tad, kad bija uzstādīts uz nekustoša pamata un tā pa-

dots vienīgi zemes griešanās iespaidam.

Lai vilciņa ass spētu pietiekoši pretoties katram mēģinā-

jumam to izkustināt no iejemtā virziena, vilciņam nepieciešams
liels apgriezienu skaits un minimāla berze atbalsta punktā.
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Šie divi nosacījumi noved pie rezultāta, ka vilciņa ass, ja
tā izgriezta no meridiāna, sāk svārstīties, kas velkas ļoti ilgi,
kamēr vilciņa ass no jauna iegriežas un paliek meridiānā. Tādēļ

kuģa virpūļkompasam nepieciešama ierīce, kā uzdevums no-

slāpēt šo svārstīšanos, kas ceļas no kuģa dažādām kustībām un

satricinājumiem. Pielietātas dažādas metodes svarstīšanās no-

slāpēšanai. Tās visas cenšas radīt kādu pretspēku, kas pamazām

kompasu nomierina tad, kad tā ass tuvu meridiānam.

Minēto trūkumu, kas rodas lielā jūrā un ir kompasa ne-

pietiekoša līdzsvara sekas, Anšica firma novērsa konstruējot

kompasu ar trim vilciņiem, kas sakārtoti tā, ka viens no tiem

atrodas rozes S pusē ar savu asi NS līnijas virzienā, bet pārējie
divi NO un NW ceturkšņos, un viņu asis veido ar pirmā vilciņa
asi 30° lielus leņķus. Šo vilciņu riteņu caurmērs 5 collas un

katrs no tiem sver 5 mārciņas. Sākot ar 1913. g. Anšica

firma vairs nekonstruē kompasus ar vienu-, bet ar trim vilciņiem.

Trijuvilciņu kompasa norādījumus gandrīz nemaz neiespaido

kuģa zvāļošanās, tas nevar tikt līdzi vilkts un ļoti maz atkarīgs

no vietas ģeogrāfiskā platuma maiņas. Mainot platumu no 0°

lidz 30° pie kuģa ātruma līdz 14 j.j. stundā, var teikt, ka

virpuļkompasa korrekcija, kas atkarīga vienīgi no kursa, nemaz

nemainās pie dotā ātruma.

Kuģim braucienā tomēr rodas pastāvīga kļūda-, gājiena

kļūda, kas atkarīga no kuģa kursa un ātruma, jo braucienos

virpuļkompasu iespaido nevien zemes griešanās, bet ari kuģa

ātrums, kas vilciņu iespaido tāpat, kā zemes griešanās. Platumos

līdz 30° un pie ātrumiem līdz 14 j. j., kļūda nepārsniedz 18,l8,
kāmēr platumos augstākos par 70° un pie 30 j.j. liela ātruma,

kļūda uz N-da kursa pārsniedz pat 6°.

Braucienos vilciņa ass vairs nenostājas parallēli zemes asij,

bet taisnei, kas ir zemes griešanās un kuģa kustības rezultējošā.
Tā rodas gājiena kļūda, t. i. leņķis patiesās NS līnijas un

virpuļkompasa NS līnijas starpā. Šī kļūda dotā platumā ir

vislielākā uz N-da un S-da kursiem un pilnīgi izzūd uz

08t*
un Wstl kursiem, jo tad kuģa kustības virziens sakrīt ar

zemes griešanās virzienu. Lielākos platumos zemes griešanās

iespaids samazinās un tādēļ gājiena kļūda pieaug.
Tā kā gājiena kļūda nav atkarīga no kuģa īpatnībām, tad

vienādiem kursiem, vienādiem ātrumiem un vienādiem platu-
miem gājiena kļūda pastāvīga un to iespējams aprēķināt un

sakopot tabulās, ko vairākos eksemplāros dod līdz firma, uzstādot

uz kuģa kompasu.
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Bieži domā, ka virpuļkompasā ir magnēts, kas stabilizēts

pamatojoties uz vilciņa likumiem. Tā ir maldīga doma, jo vir-

puļkompasa struktūrā nav magnēta, nedz arī magnētisms ir tas

spēks, kas dod virpuļkompasam spēju uzmeklēt NS līnijas vir-

zienu. Tas pilnīgi neatkarīgs no zemes un kuģa dzelzs massu

magnētisma un arī no kuģa sānsvēres un līdzīgiem iespaidoju-

miem, kas ļoti lielā mērā iespaido magnētu kompasu.

Virpuļkompass ir mašina, kurā darbojas viens vai vairāki

riteņi — vilciņi, ko griež elektrība, un kas tā uzmontēti, ka to

asis (ja kompasā tikai viens vilciņš) var iegriezties tajā pašā

plaknē, kurā atrodas zemes ass, t. i. ģeogrāfiskā meridiānā.

Tirdzniecības flotē sastopams arī Sperra virpuļ-

kompass. Tas atšķiras no Anšica kompasu ar vienkāršo un

izturīgo konstrukciju. Gājiena kļūdas izslēgšanai Sperra kom-

pasam 3 ciparnīcas, kas iekārtotas tā, ja tās pienācīgi nostāda,

tad gājiena kļūdu izslēdz automātiski, kompass rāda patieso
NS līniju, un nav vajadzīgas nekādas korekcijas.

Kad kompass sācis darboties, ciparnīca jāuzstāda uz tuvina

platuma un kursa. Ja platums vai ātrums nedaudz mainās,
tad nav vajadzības ciparnīcas pārstādīt; tās pārstādamas tikai

tad, kad ātrums mainās vairāk par 3 mezgliem vai platums
vairāk kā par 3 grādiem.

Sperra kompass atšķiras no Anšica virpuļkompasiem ar to,
ka tam tikai viens vilciņš, kas sver 60 mārciņas un veido 6000

apgriezienu minūtē. Senākās konstrukcijās 8400 apgriezienus
minūtē. Šo kompasu var sastapt nevien uz kara kuģiem,

galvenā kārtā Anglijas, bet arī uz vairāk kā 300 tirdzniecibas

kuģiem. Sperra kompasa dzimtene Amerika.

Bez minētiem, eksistē vēl Brauna virpuļkompass.
Brauns centies savu kompasu pēc iespējas padarīt vienkāršāku,

kas atvieglina tā Mētāšanu. Brauna kompass Anglijas ~pilsonis".
Tas viegls un kompakts, bet samērā maz tiek Mētāts.

Dr. Anšics 1927. g. sāka izgatavot jaunas konstrukcijas

virpuļkompasus, kas pamatoti uz tiem pašiem principiem kā

pārējie virpuļkompasi, bet pilnīgi atšķiras no triju vilciņu kom-

pasiem ar savu technisko iekārtu. Anšics tos nosaucis par

bumbaskompasiem vai prēcīzo mērojumu kompasiem.

Visi virpuļkonņasi pamatoti uz zemes griešanās, tomēr

katram no tiem sava īpatnēja konstrukcija un tos var klasi-

ficēt šādi:



52

Nostādošais moments. Nostādošais moments ir mērs, ar

kuru mēro virpuļkompasa spēju uzmeklēt istā meridiāna virzienu

un tajā nostāties. Tas ir analogs tam spēkam, kas liek magnētu

kompasa rozei iegriezties ar NS liniju magnētiskā meridiānā, ja

no tā izkustināta.

Nostādošā momenta lielumam ļoti liela praktiska nozime.

Tas atkarigs: 1) no zemes rotēšanas ātruma, 2) no riteņa (vil-

ciņa) rotēšanas ātruma un 3) no riteņa masas vai smaguma.

Anšica un Brauna kompasos vilciņi samērā mazi, tādēļ

nepieciešams ļoti liels rotēšanas ātrums. Sperra kompasa smagais

vilciņš rotē samērā lēni.

T. W. Chalmers savā grāmatā ~Gyroscopic Compass" dod

nostādošo momentu lielumus dažādiem kompasiem. Viņš to

nosauc par atjaunošanas momentu.

Piejemot, ka kompasa NS līnija novērsta pa vienu grādu

uz Ost vai Wst
no patiesā meridiāna nostādošie momenti ir šādi:

Magneta kompasam 1

Brauna
„ 0,3

Anšica
„

3

Sperra „
30 kur magnētiskā kompasa no-

stādošais moments piejemts par vienu. Vācu literatūrā Anšica

kompasa nostādošais moments dots 10 kārtīgs, salīdzinot ar

magnētiskā kompasa.

Sperra kompass, pateicoties lielam nostādošam momentam,

piejemts Anglijas kara flotē.

Aprakstītos virpuļkompasus sauc par vadošiem. Tos

var novietot kurā katrā vietā uz kuģa (tomēr ieteicams zem

ūdenslīnijas). Vadošais kompass ar piemērotu elektrisko ierīci

savienots ar atkārtotājiem kompasiem. Atkārtotāji norāda

to pašu virzienu kā vadošais kompass un tos var novietot, kur

tik tas vajadzīgs. Atkārtotājiem nav ne magnētu, ne vilciņa,
te vienīgi kompasa roze, Kuru ar elektrību vada vadošais kompass.

Tips Riteņu
skaits

Diametrs
collās

Smagums

angļu mārc.
Apgriezienu

skaits minūtē

Brauna 1 4 4 15.000

Anšica 3 5 5 20.000

Bumbaskompass 2 5 5 20.000

Sperra 1 10 60 6.000
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Tā kā virpuļkompasu nostādošais moments daudzreiz lielāks

par magnētu kompasa nostādošo momentu, un atkārtotāju rozes

var pēc vajadzības palielināt, tad var taisnāki nostūrēt un stū-

rēšana vieglāka. Pateicoties šim apstāklim kā arī tam, ka at-

kārtotāju var nostādīt kur tik tas vajadzīgs un dažādos stā-

vokļos, visa sistēma ātri iekarojusi popularitāti un var notikt

ka magnētiskais kompass paliks tikai kā rezerves kompass ga-

dījumiem, kad virpuļkompass sabojājies. Tagad tomēr vēl

tirdzniecības kuģus galvenā kārtā vada ar magnētu kompasiem.

Virpuļkompasu lielā priekšrocība ir tā, ka tos neiespaido

magnētisms. Viņu trūkums tomēr tas, ka tie var salūzt, kas

var notikt ar katru delikātu mēchanismu un tādēļ prasa pa-

stāvīgu un rūpīgu pārbaudi. Pateicoties minētam trūkumam

virpuļkompasu pilnīgi nevar uzskatīt kā magnētiskā kompasa

atvietotāju. Tomēr tas ir vērtīgs palīglīdzeklis it sevišķi stūrē-

šanā. Ja tas kārtībā, tas ērti lietājams visos nāvigācijas darbos.

Kā pretstats parastajam kompasam, kas norāda magnētisko

virzienu, virpuļkompass norāda kuģa īsto virzienu, vai citiem

vārdiem: kamēr parastā kompasa adata norāda uz magnētisko N,

virpuļkompass norāda uz īsto N. Tā ir liela priekšrocība, ja

atceramies pastāvīgo variācijas maiņu un citus spēkus, kas

pastāvīgi iespaido kompasa adatu kuģim mainot savu kursu ur

ģeogrāfisko platumu.

Virpuļkompasa praktiska pielietāšana. Vadošais kompass

rūpīgi jāuzstāda. Tā simetrijas plaknei, kas iet caur kursa

svītru, jābūt parallēlai kuģa simetrijas plaknei vai jāsakrīt ar

to. Kompass jānostāda vietās, kur vismazāk gaidāmi satrici

nājumi un vibrācijas, kur nav augsta temperatūra un tsp

pēkšņas maiņas, kas veicina virpuļkompasa ātrāku bojāšanos.
Pēc instalācijas tas rūpīgi jāpārbauda vai tas akurāti darbojas

un pareizi norāda īstā N virzienu. Tas jākoriģē robežās no

1—172 ,ja nepieciešami, jāmaina kursa svītra (kas iespējams

vienīgi stingrās robežās).

Pirms iziešanas jūrā. Vismaz trīs stundas pirms kuģis
iesāk gājienu vadošais kompass jālaiž darbā, lai tas spētu

iejemt pareizo virzienu.

2) Ja Sperra kompass, tad platumu ciparnica jānostāda uz

attiecīga platuma.

3) Jāsinchronizē visi atkārtotāji: t. i., jāpielāgo tā, lai tie

rādītu tos pašus virzienus kā vadošais kompass.
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4) Jāpārbauda vadošā kompasa norādījumi un jāatzīmē

kļūda, ja tāda ir. Nevar pārbaudīt, pirms kompasa NS

līnija nav iejēmusi noteiktu virzienu. Ja te ir kāda

kļūda, tad tā ir pastāvīga.

Jūrā. 1) Jāievēro noteikumi par kompasa tīrīšanu, eļļošanu un

citi. Tie ir imperativi.
2) Virpuļkompass pastāvīgi jāpārbauda, salīdzinot tā norā-

dījumus ar īstiem peilējumiem, ja tas iespējams, ja ne,

tad ar magnētu kompasa norādījumiem.

3) Ja Sperra kompass, tad aizvien jāatceras platumu, kursu

un ātrumu ciparnīcas pareizi pielāgot.

4) Ja Anšica vai Brauna kompass, tad jāatcerās izlabot

norādījumi ar korekciju, kas dota tabulās un atkarīga
no vietas ģeogrāfiskā platuma, kuģa kursa un ātruma.

5) Aizvien jāatcerās, ka virpuļkompasa norādījumi īsti. bet

ne magnētiski.

Ostā. Pēc virpuļkompasa apstāšanās un pirms tā palai-

šanas, jāpārbauda vadošais kompass un jāpārliecinās vai palīga
ierīces labā stāvoklī.

Vadošā kompasa kursa svītras pareiza nostādīšana laiku

pa laikam jāpārbauda, kāmēr atkārtotāju kursa svītru nosaka

peilējot kādu zvaigzni vai citu priekšmetu, kura virziens zināms.

Pie labas iekārtas un pastāvīgas kontroles, pastāvīgai kļūdai

vajaga līdzināties 0. Ja tā pārsniedz x /*° tad jārūpējās par
kursa svītras pareizu nostādīšanu.

Traucējumi. Traucējumi ļoti reti, jo vadošais kompass

ieslēgts mājiņā, kas pildīta ar gāzi un tā pasargāts no visādiem

sliktiem iespaidojumiem. Tomēr vadošā unatkārtotāju kompasu
darbība pastāvīgi jāuzmana un bieži jāizdara kontrolpeilējumi.

Trijuvilciņu kompass. 21. zīmējumā redzams trijuvilciņu

kompasa vertikālais griezums. Labajā un kreisajā pusē redzama

kompasmājiņas augšējā daļa G. Tās iekšpusē ar 60 spirāļu at-

sperēm uzkārts „atsperu gredzens" R, kura uzdevums, pēc

iespējas, izsargāt instrumentu no satricinājumiem. Atsperu gre-

dzena lodīšu gultnēs atbalstās Kardāna gredzena 1 tapas vir-

zienā, kas perpendikulārs zīmējuma plaknei. Kardāna gredzena
lodīšu gultnēs atbalstās Jociņa" 2 tapas (zīmējumā redzams).

Lociņa apakšdaļā iekārtota vertikāla caurule ar lodīšu gultni 4,

kurā ieiet vārpsta, kas var griezties ap vertikālu asi. Vārpstas

augšgalā atrodas galdiņš, uz kura piestiprināts ar dzīvsudrabu
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pildīts kompasa katliņš 3. Kardāna gredzens, lociņš un kompasa

katliņš kopā veido „uzkārto sistēmu".

„Peldošā sistēma" vai ~kompasa roze" atbalstās uz dzīv-

sudrabā iegremdēta bumbas veidīga pludiņa 6. Pludiņa augš-

daļa ir kausa veidiga caurule, kuras virsdaļa platāka par apak-

šējo. Pie tā augšējās malas 7 piestiprināta trijžuburu stīpa ar

trim slīpi uz leju ejošiem zariem (zīmējumā tikai viens no tiem

redzams kreisā pusē). Katra zara galā, vertikālā lodīšu gultnē 9,

griežas ietveres 10 vārpsta. Šajās ietverēs rotē vilciņi, kuru

vārpstas horizontālā virzienā atbalstās it sevišķi rūpigi pagata-
votās lodīšu gultnēs. Vilciņi pagatavoti no chromniķeļa tērauda.

Viss vilciņa ķermenis kopā ar tā vārpstu izvirpoti no viena

gabala. Vārpstas samērā tievas un elastīgas.

21. zīm.

Pie trijžuburu stipas zaru galiem piestiprināta rozes ripa 11.

Zem tās pieskrūvēts noslēguma katls 12. Tas aptver visas

vilciņu ietveres un telpas to starpā, kur iekārtotas vēdināšanas

šachtas siltuma novadīšanai. Noslēguma katla apakšdaļā iekār-

tota rene 13, kas pildīta ar eļļu slāpēšanas ierīcei. Šim mērķim
tā ar šķērssienām sadalīta astoņās nodaļās, kas savā starpā sa-

vienotas ar smalkām caurulēm, kas iet caur šķērssienām. Rozei

noliecoties, eļļa var lēnām tecēt no vienas puses uz otru. Eļļu,
kas renē, izlietā arī vilciņu vārpstu eļļošanai.
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Peldošās sistēmas centrēšanai uzkārtā sistēmā pār lociņu 2

pārmests tilts 14. Tā vidū augšā stikla platē piestiprināta
kontaktačaula 18, caur kuras statiņu izolēts vads noved pie
čaulas apakšdaļā izolēti piestiprinātas centrēšanas smailītes 15.

Tas centrē rozi gandrīz pilnīgi bez berzes.

Virs rozes piestiprināti divi līmeņa rādītāji. Viens NS un

otrs OW virzienā. Virs rozes piestiprināts arī pārvietojams

smagums. To var tā nostādīt, ka vidējos platumos, kādos kuģi
mēdz braukt, roze iejem pilnigi horizontālu virzienu.

Vadošo kompasu parasti novieto mājiņā, kas hermētiski

noslēgta un piepildita ar ūdeņradi. Tāda iekārta dod sekošas

priekšrocības:

Vilciņu berze ūdeņradī ievērojami mazāka nekā gaisā.

Tādēļ pietiekoša vājāka strāva un kompass mazāk sakarst.

Izslēgta kontaktu oksidēšanās. Pulierētās tērauda daļas nerūsē

un uz dzīvsudraba nerodas oksīda kārta. Slāpēšanas eļļa mazāk

iztvaiko un mazāk sasveķo un nav tik bieži jāmaina. Tādēļ

kompasa apskati var izdarīt pēc lielākiem starpbrīžiem un to

savest kārtībā var lietpratējs, kuģim ostā atrodoties.

Kompass pasargāts no nevēlamiem iespaidojumiem no

ārienes. Tajā nevar iekļūt putekļi, kvēpi un mitrums.

Lai izslēgtu briesmas, kas var celties sprāgstošai gāzei

eksplodējot, parasti katliņā tur spiedienu par 0,3 atm. lielāku

par gaisa spiedienu. Gaisa skābeklis nevar iekļūt kompasa mā-

jiņā. Spiedienu tās iekšienē aizvien var novērot ar manometru.

Mājiņa ir tik stipri būvēta, ka tā var izturēt sprāgstošas gāzes

eksploziju.

Precīzo mērījumu kompass. Anšica firma 1927. gadā iz-

laida jaunu kompasu, kuram vairs nepiemīt daudzi trūkumi,
kādi vēl bija sastopami trijuvilciņu kompasos. Jaunaiskompass
konstruēts uz tiem pašiem pamata principiem kā trijuvilciņu

kompass, vienīgi techniskais izpildijums ir visos pamatos pār-
veidots.

Virpuļbumba. Jaunajā kompasā, ko sauc par bumbas

kompasu vai precīzo mērījumu kompasu ir tikai divi vilciņi.
Trešais vilciņš, kas bija trijuvilciņu kompasa S pusē, atmests

kā nevajadzīgs. Abi vilciņi ieslēgti hermētiskā bumbā „virpuļ-
bumbā". Vilciņu ietveres savā starpā saistītas ar zobratu lokiem

tā, ka vilciņu vārpstas aizvien veido simetriskus leņķus pret

rozes NS liniju. Ar atsperēm tos notur kādā vidējā stāvoklī

Bumba pildīta ar ūdeņradi un tajā atrodas ari eļļa vilciņu
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ne oksidēt, ne iztvaikot, ne iztecēt, tad tās krājums pietiek
daudziem gadiem.

22. zīmējumā virpuļbumbas izlauztā daļā redzams viens

vilciņš.

Segbumba. Virpuļbumba ieslēgta „segbumbā", kas sastāv

no augšējās un apakšējās pusbumbas.

Kompaskatliņš. Segbumba atrodas stikla traukā „kompas-

katliņā" un uzkārta tajā pie tapas 17, kas atrodas katliņa vāka

vidū un var tajā griezties. Segbumba saistīta pie tapas ar

sešiem kronšteiniem.

Kompaskatliņš ar Kardāna un atsperu gredzeniem uzkārts

kausa veidīgā kompasmājiņā.

Kompaskatliņš piepildīts ar ūdeni, kam pielieta skābe, lai

tas spētu novadīt elektrisko strāvu, un glicerīns, lai ūdens ne-

sasaltu, kad kompass apturēts. Pa caurumiņiem šķidrums

iespiežas arī segbumbā, tā kā virpuļbumba pilnīgi iegremdēta

šajā šķidrumā. Vir-

puļbumbas smagums

tikai par dažiem gram-

miem lielāks nekā iz-

vietotā šķidruma sma-

gums. Kad strāva iz-

slēgta virpuļbumba ar

mazu spiedienu no-

gulstas segbumbas

apakšā.

Virpuļbumbas

apakšējā daļā atrodas

riņķa veidiga spole,

caur kuru kompasam

darbojoties pastāvīgi

plūst maiņas strāva.

Tā inducē segbumbas
metāla sienās strāvu,

kas virpuļbumbupaceļ

tā, ka tā pilnīgi brīvi

lidinās šķidrumā.

22. zīm.

Virpuļbumbas centrēšanai nav vajadzīga speciāla ierīce, to

izdara tā pati strāva, kas to paceļ no segbumbas apakšas, jo

spoles atstumjošais spēks darbojas vienmērīgi uz visām pusēm.



58

Temperatūras pieaugums līdz 40° Cneatstāj iespaidu uz

virpuļbumbas stāvokli. Ja temperatūra pārsniedz 40°C, tad

automātiski iedarbojas dzesēšanas ierīce.

Kuģim griežoties, speciāls motors 20 griež segbumbu pre-

tējā virzienā un notur to vienā un tajā pašā stāvokli pret vir-

puļbumbu. Pie tapas 17 piestiprināta roze 18, tā redzama caur

lodziņu 16.

Tā kā elektriskā strāva sasilda šķidrumu, kurā peld vir-

puļbumba, tad nav ko bīties, ka šķidrums varētu sasalt vietās

ar zemu temperatūru, pa kompasa darbības laiku. Kamēr tem-

peratūra nepārsniedz 40°C, tikmēr tā neskādē šķidrumam, kurā

lido virpuļbumba. Ja temperatūra pārsniedz 40° C, tad jārū-

pējas par siltuma novadīšanu.

Šim mērķim iekārtots.' pastāvīgs temperatūras regulētājs.

Kompaskatliņa vākā atrodas termostats, kas iesniedzas šķidrumā.

Ja temperatūra pārsniedz 40'C, tad termostats, ieslēdz motoru,

kas liek darboties mazam virzuļa sūknim. Tas uzsūc šķidrumu

no dzesēšanas tanka un dzen to kompaskatliņā, no kurienes tas

nonāk atpakaļ dzesēšanas tankā, kur to atvēsina ūdens, kas

cirkulē caur tanku.

Vadošais kompass saistīts ar atkārtotājiem.

Pamatjēdzieni par magnētisko spēku iespaidu uz

kompasa adatu.

Zemes magnētisms. Ikviens kompass atrodas zemes mag-

nētiskā laukā, kas iespaido tā adatu un iegriež to šā lauka

attiecīgas spēka līnijas virzienā. Nelielos laukumos uz zemes

virsas zemes magnētisko lauku var uzskatīt par homogēnu.

Tādēļ uz koka kuģa, kur kompasa tuvumā nav dzelzs masas,

kompasa adata nostājas vienā un tajā pašā virzienā, neatkarīgi

no kuģa virziena un no vietas, kur kompass kuģi uzstādīts.

Kompasa adata maina savu virzienu, ja kuģis ievērojami maina

savu vietu uz zemes virsas virzienā kas nesakrīt ar vietas izogonu.

Kuģim pārvietojoties no N-da uz S-da platumiem, zemes

magnētisms iespaido kompasa adatu analogi tam, kā magnēts

iespaido brīvi uzkārtu magnēta šautriņu, ja to pārvieto magnēta

magnētiskā laukā no zilā uz sarkano polu. Sk. 23. zīm.

19. zīm. ar bultiņu apzimēts brīvi uzkārtas šautriņas norda

pols. Šautriņa virs zemes magnētiskiem poliem iejem vertikālu

stāvokli un nostājas ar n polu uz leju virs zemes magnētiskā
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N pola (kurā zilais magnētisms) un ar n polu uz augšu virs

zemes magnētiskā S pola (sarkanais magnētisms). Uz magnē-
tiskā ekvātora šautriņa iejem horicontālu stāvokli. Magnētiskā

23. zīm.

ekvātora un polu starpā šautriņa iejem pret horizontu slīpu

stāvokli, norādot ar n polu uz leju, ja uz ziemeļiem no mag-
nētiskā ekvātora, un ar n polu uz augšu, ja uz dienvidiem no

tā. Jo tāļāk no magnētiskā ekvātora, jo lielāku leņķi veido

šautriņa ar horizontu. Šis leņķis — inklinācija — Anglija 67°,

Latvijā apmēram tikpat.

Zemes magnētisma pilnu spēku, kas nostāda brīvi uzkārtu

magnēta šautriņu — kompasa adatu
— inklinācijas virzienā,

apzīmēsim ar T. Šo spēku uzskata kā divu spēku rezultējošo.
Viens no tiem darbojas horizontālā virzienā, bet otrs vertikālā.

Pirmo sauc par zemes magnētisma horizontālo spēku un to ap-

zīmē ar H, otro
— par vertikālo un apzīmē ar Z. Sk. 24. zīm.

Horizontālais spēks H nostāda kompasa
adatu magnētiskā meridiānā. Vienīgi uz viņa

pamatojas magnētu kompasa lietāšana. Jo
lielāks H, jo labāki nostājas adata magnētiskā
meridiānā. Uz magnētiskiem poliem H= 0 un

savu vislielāko vērtību sasniedz uz magnētiskā

ekvātora, kur tas apmēram divi reizes lielāks

kā Latvijā. Uz magnētiskiem poliem kompasa

roze necenšas norādīt kādu noteiktu virzienu.

Arī polu tuvumā rozes NS līnijas cenšanās

iegriezties magnētiskā meridiānā ļoti niecīga.
Vislabāk roze cenšas norādīt magnētiskā meri-

24. zīm.

Diāna virzienu ekvātora apgabalos, kur to visgrūtāk no šā vir-

ziena izgriezt. Te kompasam vislielākais nostādošais moments,

kamēr uz poliem tas pilnigi izzūd.

Vertikālais spēks uz magnētiskā ekvātora līdzigs 0,
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tas pieaug pārvietojies no ekvātora uz poliem un sasniedz savu

vislielāko -nozīmi virs magnētiskiem poliem.
Horizontālais spēks H veido ar ģeogrāfisko meridiānu

dažādus leņķus un rada variāciju, bet vertikālais Z — inklināciju.
Modernos kompasos vertikālais spēks atstāj ļoti mazu

iespaidu uz kompasa rozi (ja kuģis nezvāļojas), kuras smaguma
centrs stipri zemāks par tās atbalsta punktu. Sk. 25. zīm.

25. zīm.

Te 0 rozes atbalsta punkts, G smaguma centrs, P rozes smagums,

Z zemes magnētisma vertikālais spēks un H — horizontālais.

Modernos kompasos roze paliek, praktiski jemot, horizontālā

stāvoklī arī tad, ja kuģis maina magnētisko platumu. Stingri

jemot roze noliecas un veido ar horizontu leņķi, kas pat polār-

apgabalos mazāks par 1 . Vecajos kompasos, kur magnēts pie-

stiprināts tieši pie rozes, mainot vietas platumu, roze veidoja

ar horicontu lielākus vai mazākus leņķus. Lai noturētu rozi

horizontālā stāvoklī, vajadzēja tās S pusē piestiprināt parafina
vai lakas pretsvaru, ja kuģis atradās ziemeļu platumos, bet

N pusē —ja S platumos. Mainot magnētisko platumu vienā

un tajā pašā puslodē, vajadzēja pārviētot arī pretsvaru.

Zemes magnētisma horizontālo spēku H

varam uzskatīt kā vienīgo spēku, kas iespaido

kompasa adatu un rada variāciju, ja kompasa
tuvumā nav elektriskās strāvas un metāla, kas

spēj magnētizēties.

• Kuģa magnētisms. Uz dzelzs vai tērauda kuģiem kompasa
adatu iespaido arī dzelzs masu magnētisms.

Kuģu būvē lietojamo dzelzi attiecībā pret magnētismu
sadala cietā un mīkstā dzelzī, kaut gan kuģu būvē lietājamā
dzelzs nav ne absolūti cieta, ne absolūti mīksta. Cietā dzelzs

inducējas un mīkstā patur kādu magnētisma daudzumu arī tad,
kad indukcija beigusēs.

Zemes magnētisms nevien norāda kompasa rozei virzienu,

tas inducē arī ikvienu dzelzs gabalu, kas uz zemes atrodas.
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Šo indukciju Ikvienā horizontālā vai vertikālā stienī kā arī kuģa

korpusā var viegli pierādīt ar magnēta adatu. Apskatīsim dažus

piemērus un pielaidīsim, ka te lietātai dzelzij pašai nav sava

magnētisma.
Zemes magnētisms magnētizē dzelzs lodi tā, ka inklinācijas

virzienā lode iegūst magnētisko asi. Magnētiskai asij perpendi-
kulāro lielo riņķi apzīmē kā ekvātoru.

Tievs stienis, kura caurmērs ļoti mazs, salīdzinot ar tā

garumu, ievērojami magnētizējas vienīgi tad, ja tas atrodas

inducējošā spēka virzienā. Ja runājam par zemes magnētisma

indukciju; tad stienī inducēto magnētismu varam uzskatīt kā

proporcionālu tai zemes magnētisma sastāvdaļai, kas darbojas

stieņa virzienā.

Dzelzs stienis visstiprāk magnētizējas, ja tas atrodas

spēka T virzienā. Ikvienā virzienā, kas perpendikulārs inklinā-

cijas (T) virzienam, tas nemaz nemagnētizējas.

Vertikālu stieni magnētizē zemes magnētisma vertikālais

spēks Z. Ziemeļu platumos stieņa lejas galā inducējas norda

(sarkanais) magnētisms, bet augšgalā dienvidu (zilais). Magnē-
tiskos dienvidu platumos otrādi. Visstiprāk vertikāls dzelzs

stienis magnētizējas uz poliem, kamēr uz ekvātora tas nemag-

nētizējas.
Horizontālu stieni, kas atrodas magnētiskā meridiānā,

magnētizē horizontālais spēks H un inducē sarkano magnētismu

stieņa tajā galā, kas pagriezts uz zemes magnētisko N, kamēr

otrā galā rodas zilais magnētisms. Visspēcīgāki magnētizējas

horizontāls stienis, kas atrodas uz magnētiskā ekvātora magnē-
tiskā meridiāna virzienā. Uz magnētiskiem poliem horizontāls

stienis nemagnētizējas, jo tur H= 0.

Ja mīkstas dzelzs stieni griežam horizontālā virzienā, sākot

no NS virziena, tad tas magnētizējas aizvien vājāk un vājāk,

un OW virzienā zaudē magnētisma īpašības. Tāļāk griežot,

stieņa galos atkal rodas magnētiskie poli, bet pretēji iepriekšē-

jiem. Tas stieņa gals, kas NO ceturksni uzrādīja sarkano

magnētismu, SO ceturksnī uzrāda zilo. Magnētisms stienī pa-

lielinās, kamēr tas atkal nonāk magnētiskā meridiānā, kur

inducējas visspēcīgāki (35. zīm.).

Indukciju sekmē spēcīgi dzelzs satricinājumi. Ari parastu
dzelzi var lielā mērā inducēt, ja to tur virzienā, kas nav tieši

perpendikulārs T virzienam, un tai vairākas reizes ar veseru

iesit, tad tūliņ var atrast, ka stienis ieguvis ilgstošu magnētismu*
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Sarkanais pols rodas tajā galā, kas N platumos vērsts uz ziemeļa

pola pusi un uz leju, kamēr dienvidu platumos sarkanais pols

inducējas stieņa tajā galā, kas vērsts tāpat uz N bet uz augšu.
Tā inducētais magnētisms var izzust vai mainīt savus polus

stienī, ja izmaina stieņa virzienu un to no jauna spēcīgi sa-

tricina.

Ja pētījumiem lietātā dzelzs satur savu magnētismu, tad

inducētais magnētisms to pārkārto. Viņš to pastiprina vai

vājina. Ja pēdējā gadījumā inducētais spēks lielāks par ie-

priekšējo, tad dzelzī mainās magnētiskie poli.

Kuģi būvējot, tas ilgāku laiku atrodas vienā un tajā pašā
vietā un virzienā, un zemes magnētisms nepārtraukti iedarbojas

uz tā dzelzs masām vienā un

tajā pašā virzienā ar noteiktu

spēku. Apstrādājot dzelzi,

kuģa būves laikā rodas ne-

skaitāmi satricinājumi, kas

lielā mērā nostiprina magnē-
tismu kuģa dzelzs masās.

Tādēļ būves laikā kuģis

iegūst magnētismu un top

par pastāvīgu magnētu,kura

poli atrodas divi punktos.

Taisne, kas savieno šos punk-
26. zīm.

tus ir kuģa magnētiskā ass, tā atrodas zemes magnētiskā spēka
T virzienā.

Ja kuģis būvēts ziemeļu puslodē ar priekšgalu magnētiskā
N pola virzienā, tad priekšgala apakšdaļā rodas magnēta N

pols un pakaļgala augšdaļā S pols. (26. zīm.).

Ja tas būvēts ar

priekšgalu magnētiskā S

pola virzienā, tad pakaļgala

apakšdaļā rodas N pols un

priekšgala augšdaļā S pols

(27. zīm.).

Kuģi, kas būves laikā

bijis ar priekšgalu magnē-
tiskā 0 virzienā, kreisās

puses apakšdaļā inducējas
N pols un labās puses augš-

daļā S pols (28. zīm.). 27. zīm.
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Magnētiskā W virzienā būvētā kuģi otrādi.

Dienvidus puslodē būvētos kuģos N pols aizvien inducējas

tajā kuģa galā vai sānos un augšpusē, kas

būves laikā atradies zemes magnētiskā N pola
virzienā, kamēr S pols kuģa pretējā gala vai

sānu apakšdaļā.

Kuģi, kas būvēts ziemeļu puslodē, piem.,

magnētiskā NO virzienā, magnētiskie poli

meklējami atkal zemes magnētiskā spēka T

virzienā. (29. zīm.). Šo virzienu norāda inkli-

nātors. Te kuģa magnētiskā ass iejem slīpu
stāvokli kā pret kuģa simetrijas plakni, tā ari 28. zīm.

pret horizontu.

Ja piejemam (30. zīm.), ka AB ir magnēta pilns spēks kā

pēc lieluma tā pēc virziena, tad to varam sadalīt divos spēkos:
horizontālā BC un vertikālā AC. Horizontālo BC savukārt varam

sadalīt divi horizontālos spēkos: viens no tiem darbojas gareniski

kuģim, BD virzienā, un otrs šķērsam kuģim, perpendikulāri

pret kuģa simetrijas plakni — DC virzienā.

29. zīm.
30. zīm.

Ikviena dzelzs kuģa korpuss ir liels magnēts. Te pieder
visas atsevišķās dzelzs masas: uzbūves, balsti, skursteņi, masti,

kravkoki v. t. t. Visa kuģa un ikvienas tā daļas magnētisms
ir zemes magnētisma inducēšanas sekas, kas visstiprāki iedarbo-

jas tad, kad kuģis atrodas uz stāpeli, jo šajā laikā molekulār-

magnētu nostādīšanu inducējošā zemes magnētiskā spēka vir-

zienā veicina neskaitāmie satricinājumi.
Ari braucienos kuģis pastāvīgi padots zemes magnētiskā

spēka indukcijas iespaidam, kas tajā veido nepastāvīgus un pie

gadījuma arī puspastāvīgus polus.
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Kuģa nepastāvīgo magnētismu izsauc zemes magnētisms
acumirklī. Tas izzūd vai maina savus polus tiklīdz izzūd vai

maina savu virzienu inducējošais spēks. Šie mainīgie poli at-

karīgi nevien no vietas magnētiskā platuma, bet arī no kuģa
virziena.

Lai noskaidrotu iespaidu, ko rada nepastāvīgais magnē-
tisms uz kompasu, visu dzelzi (mīksto), kas atrodas kuģī, sadala

vertikālā un horizontālā. Ja kuģa kāda dzelzs sastāvdaļa

iejem kā horizontālu tā ari vertikālu stāvokli, piemēram kuģa
kāda siena, tad tā piedod kā vertikālas tā arī horizontālas

dzelzs magnētismam kādu lielumu.

Kuģim mainot savu virzienu, vertikālā dzelzs savus polus
nemaina. Dzelzs mastos, skursteņos, balstos un citās vertikālās

dzelzs masās ziemeļu platumos magnētizējas lejas galā sarkanais

pols bet augšgalā zilais. Šo polu vietas pastāvīgas uz visiem

kursiem visos ziemeļu platumos. Mainas vienīgi polu stiprums,

ja mainas vertikālā spēka Z intensitāte.

Kuģim mainot kursu, var mainīties horizontālā mīkstā

dzelzī magnētiskie poli. Dzelzs

šķērssija uz magnētiskiem N

un S kursiem nemagnētizējas

(31. zīm.), jo tātad perpendi-
kulāra horizontālam spēkam H.

Visstiprāk tāmagnētizējas, kad

tā spēka H virzienā, t. i. mag*

nētiskā meridiānā, kad kuģis
atrodas magnētiskā 0 vai W

virzienā.

Nevien zemes magnētisms
inducē kuģa mīkstā dzelzī

magnētismu. To dara arī kuģa
cietās dzelzs magnētisms.

No sacītā redzams, ka kom-
31. zīm.

pasa adatu iespaido 1) zemes

magnētisms, 2) mīkstās dzelzs magnētisms, ko inducē zemes

magnētisms, 3) kuģa cietās dzelzs (pastāvīgais) magnētisms un

4) mīkstās dzelzs magnētisms, ko inducē kuģa cietās dzelzs

magnētisms.

Magnētisko spēku sadalīšana.

Visus spēkus, kas iespaido kompasa adatu var sadalīt tā,

lai tie darbotos kuģī pilnīgi noteiktos un pastāvīgos pret kuģa
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daļām virzienos. Šos virzienus noteic tris savā starpā perpen-

dikulāras plaknes: kuģa simetrijas plakne un tai perpendikulāras
horizontāla un vertikāla.

Plaknes krustojoties veido savā starpā trīs perpendikulāras
taisnes (32.zīm.), kas krusto-

jas vienā punktā. Taisnes

sauc par koordinātu

asīm un viņu krust-

punktu 0 par koordinātu

sākuma punktu.

Vertikālo un horizon-

tālo plakni izvēlas tā, lai

koordinātu sākuma punkts
sakristu ar kompasa centru,

kas atrodas kuģa simetrijas
plaknē.

32. zīm.

Viena ass ir horizontāla un atrodas kuģa simetrijas plaknē,
to apzīmēsim ar XX' un sauksim par iksu asi (32. zim.).

Otra arī horizontāla un perpendikulāra iksu asij. To apzīmēsim

ar YY' un sauksim par i grēku asi. Trešā vertikāla un perpen-

dikulāra iksu un igreku asij. To apzīmēsim ar ZZ' un sauksim

par zetu asi.

Virzienus no koordinātu sākuma uz kuģa priekšgalu, uz

labo pusi un uz leju sauc par pozitīviem un apzīmē ar plūs

(+) zīmi, pretējos par negātīviem un apzīmē ar minus (—) zīmi.

Zemes magnētisma vertikālais spēks Z aizvien darbojas

ZZ' virzienā un tā lielumu apzīmē ar Z.

Kuģim mainot virzienu, H veido ar kuģa simetrijas plakni

dažādus leņķus un tādēļ H sadala XX' un YY' virzienos. To

daļu, kas darbojas XX' virzienā apzīmē ar X, to, kas YY'

virzienā ar V.

Z un H atkarīgi no vietas magnētiskā platuma.

X un V atkarīgi no H un no leņķa magnētiskā meridiāna

un kuģa simetrijas plaknes starpā (magnētiskā kursa). Ja kuģa

simetrijas plaknes virziens sakrīt ar H virzienu, tad X=H, bet

Y=0. Ja kuģa simetrijas plakne perpendikulāra H virzienam,

tad X=0 un Y=H.

Zemes magnētisma sastāvdaļas: X, V un Z inducē kuģa

mīksto dzelzi. X inducē horizontālo dzelzi, kas atrodas gareniski

V inducē horizontālo dzelzi, kas atrodas šķērsām kuģim
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un Z inducē vertikālo dzelzi. X, V un Z inducētos spēkus

attiecīgi apzīmēsim ar IX, mV un nZ. Šeit I, m un nir

pastāvīgi koeficienti.

IX, mV un nZ var iejemt kuģī dažādus virzienus pret

piejemtām koordinātu asīm un katru no tiem var salikt šo ašu

virzienos. IX sadala spēkos: aK, dX un gX, kas attiecīgi

darbojas X, V un Z virzienos.

mV sadala spēkos: bY, eY un hY, kas attiecīgi darbojas

X, V un Z virzienos.

Tāpat sadala nZ spēkos: cZ, fZ un kZ — attiecīgi X, V

un Z virzieniem.

Kuģa cietās dzelzs magnētisms, kā arī tā inducētais magnē-
tisms kuģa mīkstā dzelzī, iejem kuģī pilnīgi pastāvīgu virzienu,

kas nemainās kuģim mainot savu vietu un virzienu. Kuģa
cietās dzelzs magnētisms kopā ar tā inducēto magnētismu mīkstā

dzelzī iespaido kompasa adatu ar spēku, kas kuģī noteikts kā

pēc lieluma, tā arī pēc virziena. Šo spēku apzīmē ar Fun tā

sastāvdaļas XX', YY' un ZZ' virzienos ir P, Q un R.

Visus piecus spēkus, kas darbojas katras koordinātu ass

virzienā algebraiski saskaita un tā rodas trīs spēki, kurus ap-

zīmē ar X', V' un Z':

X' = X + aK + bY + cZ -f P

V' = V + dX + eY +fZ + Q
Z' = Z + gX + hY + kZ + R

Šeit a, b, c, d, c, f, g, h un k ir pastāvīgi lielumi (koeficienti),
kas nemaina savu vērtību.

Trīs pievestos nolīdzinājumus sauc par Puassona nolīdzinā-

jumiem.

Šajos nolīdzinājumos nav ievērots magnētisms, ko var

inducēt mīkstā kuģa dzelzī kompasa adatas. Šo magnētismu

izbēg pagatavojot īsas kompasa adatas, kas nav spējigas ievēro-

jami magnētizēt apkārtējo dzelzi un novirzīties zem tā magnē-
tisma iespaida, ko pašas radījušas mīkstā dzelzī. Sacītais dod

jēdzienu par to, kādēļ uz dzelzs kuģiem nav iespējams lietāt

kompasus ar garām kompasa adatām.

Magnētiskais pols, kas kaut kur kuģī atrodas iedarbojas
kā uz kompasa adatas n polu, tā arī uz:s polu. ledarbes leelums

atkarājas no pola attāluma līdz kompasa adatai. Ja adatas

gapums salīdzinot ar šo attālumu mazs, tad adatas s polu

espaido tikpat liels spēks kā adatas n polu, tik pretējā virzienā-
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Tas pats attiecas ari uz zemes magnētisko spēku, kas

iespaido kompasa adatu. Tādēļ apskatot magnētisma iespaidu
uz kompasa adatu piejem, ka kompasa adatas garums ļoti mazs,

salīdzinot ar attālumu līdz magnētiskiem poliem, kas to iespaido.
Attālumu skaita no magnēta adatas vidus līdz magnētu poliem,
bet ne no adatas attiecīga pola. Pie šā noteikuma spēki, kas

iedarbojas uz adatas abiem galiem ir vienlīdzīgi un griež magnēta
adatu vienā un tajā pašā virzienā. Tādēļ, vienkāršības dēļ,

apskata magnētisko masu iespaidu tikai uz magnēta adatas

n polu.

Deviācija.

Uz koka kuģiem kompasa adatu iespaido vienigi zemes

magnētiskā spēka horizontālā sastāvdaļa H, iegriež to savā

virzienā un rada variāciju.
Uz dzelzs kuģiem kompasa adatu iespaido arī kuģa dzelzs

masu magnētisma dažādās sastāvdaļas.

Kuģim mainot savu virzienu, tā magnētisma sastāvdaļas
veido ar H dažādus leņķus.

Tie spēki, kuru virziens sakrīt ar H virzienu pastiprina H

iespaidu uz kompasa adatu, bet to nenovērš no šā virziena.

Tie, kas darbojas virzienā tieši pretējā H virzienam, pamazina

H iespaidu uz kompasa adatu un arī nenovērš to no magnē-
tiskā meridiāna. 33. zīm. uz

N un S kursiem un 34. zīm.

uz WBt
un Ost kursiem.

Spēki, kuru virzieni ne-

sakrīt ar H virzienu, cenšas

kompasa rozes norda galu no-

griest uz vienu vai otru pusi

no magnētiskā meridiāna. "Šo

parādību sauc par deviāciju.
33. zīm. uz visiem kursiem

izjemot N un S, 34.
— izjemot

Ost
un Wst kursus.

Uz dzelzs kuģiem kom-

pasa n pols pastāvīgi atrodas

vairāku spēku iespaidā, tādēļ 33. zīm.

tas parasti nenostājas H vir-

zienā, raugoties no kompasa centra, bet virzienā, kas ir H, X'

un V' rezultējošā. 33. un 34. zīm. apskatīti atsevišķi H ,un X,
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un H un V savstarpējie iespaidi uz kompasa adatu. Rezultē-

jošā spēka virzienu H', kurā iegriežas kompasa adata, kuģa
magnētisma un H iespaidota, sauc par kompasa meridiānu.

Leņķi magnētiskā un kompasa meridiānu starpā sauc par

deviāciju. Deviāciiai divi jēdzieni. Deviāciju apzīmē ar grieķu
burtu o (delta).

Kuģim mainot virzienu, mainās spēku X' un V' lielumi

un viņu virzieni pret H, tādēļ pastāvīgi mainās arī viņu rezul-

tējošā spēka virziens, t. i. kompasa meridiāna virziens un

deviācija.

Kompasi, kas uzstādīti uz viena un tā paša kuģa dažādās

vietās rāda dažādu deviāciju. Tas pats notiek ar dažādu kuģu

kompasiem vienā un tajā pašā vietā uz zemes.

Deviācija, atkarīga no kuģa

virziena, tā var būt osta un

vesta, atkarībā no tā, uz kuru

pusi novēršas no magnētiskā
meridiāna kompasa adatas n

pols. Ja tas novēršas no

magnētiskā meridiāna uz osta

pusi, tad ir osta deviācija un

to apzīmē ar plūs (+) zīmi.

Pretējā gadījumā ir W-sta

deviācija, ko apzīmē ar minus

(—) zīmi. 33. zīm. ja kuģis
NO, 0 vai SO virzienos tad

ir 0 deviācija, bet NW, VV

un SW virzienos ir W deviā-

cija. 34. zīm. uz NW, N un

34. zīm.

un NO kursiem 0 deviācija, bet uz SW, S un SO kursiem W

deviācija. *

Deviācijas koeficienti. Tā kā deviācija ir vairāku spēku:
X' un V' sastāvdaļu funkcija, tad leņķi — deviāciju varam

uzskatīt kā vairāku atsevišķu deviāciju summu. Deviācijas

sastāvdaļas noteiktiem kuģa virzieniem sauc par deviācijas
koeficientiem un tos apzīmē ar latiņu lielājiem burtiem:

A, B, C, D un E. Katrs no tiem var būt ar plūs vai minus zīmi.

Apskatīsim īsumā katru no šiem koeficientiem.

33. zīm. piejemam, ka visi koeficienti Puassona nolīdzinā-

jumos ir vienlīdzīgi nullei izjemot cZ un P. P. kā kuģa pastāvīgā

magnētisma sastāvdaļa uz iksu ass nemaina ne savu lielumu ne
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virzienu kuģī, tāpat cZ kā kuģa vertikālā mīkstā dzelzī zemes

magnētisma inducētā sastāvdaļa, kas darbojās iksu ass virzienā

nav atkarīga no kuģa virziena. Mainot vietas magnētisko

platumu, mainās cZ lielums un tas spēku P palielinā vai pa-

mazinā. Tādēļ varam apskatīt abu šo spēku darbību kopā.

Piejemsim, ka abi šie spēki iziet nb S pola, kas atrodas kuģa

priekšgalā uz iksu ass. 33. zīm. Kamēr kuģis atrodas magnē-
tiskā N virzienā, šo spēku summa, kuru apzīmēsim ar Xi.

pastiprinā H, bet deviāciju nerada. Magnētiskā NO, 0 un

SO virzienā H un Xi rada leņķi kas > par 0 un < par 180 ;

Kompasa adata nostājas paralellogramma diāgonāles virzienā,
kas konstruēts uz šiem spēkiem un rodas 0 deviācija. Deviā-

cija sasniedz savu maksimumu, kad kuģis atrodas magnētiskā 0

virzienā. 5o deviāciju sauc par pusriņķa deviāciju un viņas
lielumu uz magnētiskā Ost kursa apzimē ar koeficientu -ļ-B.
Virzienos no S līdz N caur Wst rodas vesta deviācija.

Ja šajā piemērā kuģī S pola vietā būtu N pols, tad vir-

zienos no N līdz S caur 0 būtu W deviācija, bet pretējā pus-

riņķī 0 deviācija. Te ari pusriņķa deviācija. To uz kursa 0

piejemts apzīmēt ar koeficientu —B.

Varam taisīt slēdzienu, ka pusriņķa deviāciju, ko uz kursa

Ost
apzīmē ar koeficientu B, rada pastāvīgs pols kuģa priekšgalā

uz iksu ass. Ja S pols, tad -\-B, ja N pols, tad —B.

Pusriņķa deviāciju izsauc arī spēki fZ un Q 34. zīm. Te

fZ tāpat iespaido Q, kā iepriekšējā gadījumā cZ iespaidoja P.

Spēku fZ un Q summu apzīmēsim ar yi. Piejemsim, ka kuģa

labājā pusē uz igreku ass atrodas kuģa.'S pols. Visos kuģa

magnētiskos virzienos no W līdz 0 caur "N rodas 0 deviācija,
virzienos no 0 lidz W caur S rodas W deviācija. Deviācijas
maksimums N un S virzienos, kamēr 0 un W virzienos deviā-

cijas nav. Šo pusriņķa deviāciju uz kursa N apzīmē ar koefi-

cientu +C.

Ja S pola vietā būtu N pols, tad virzienos no W līdz 0

caur N būtu W deviācija, bet pretējā pusriņķī 0. Šo pusriņķa

deviāciju uz N
m apzīmē ar —C.

Pusriņķa deviācija, kuru izsauc pols, kas kuģa galā, mainās

līdzīgi sinusa funkcijai, kamēr kuģa sāna pols izsauc pusriņķa

deviāciju, kas mainās līdzīgi kosinusa funkcijai.

Varam taisīt slēdzienu, ka pastāvīgs spēks, kas darbo-

jas iksu ass virzienā rada deviāciju: s —
B sin Z.
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Pastāvīgs spēks, kas darbojas igreku ass virzienā

rada deviāciju: 8
= c cos Z.

Ja abi spēki darbojas vienā laikā, tad rodas

deviācija: 5 = B sin Z -f- C cos Z.

Šajās formulās Z ir leņķis kompasa meridiāna un kuģa

simetrijas plaknes starpā (kompasa kurss) B un C — deviācijas
koeficienti.

Apskatījuši kādu deviāciju izsauc kuģa pastāvīgais magnē-

tisms, kā ari zemes magnētisma inducētais vertikālā mīkstā

dzelzī, apskatīsim, kādu deviāciju rada kuģa horizontālā mīkstā

dzelzs.

Kuģi uzskatījām kā lielu magnētu ar pastāvīgu magnē-
tismu. To varam uzskatīt arī kā sastāvošu no divi lieliem

mīkstas dzelzs stieņiem, no kuriem viens iksu ass virzienā, otrs

igreku ass virzienā zem kompasa. Tā kā šķērsstieņa gali tuvāk

kompasam, tad arī tā iespaids uz kompasu lielāks kā gareniskā

stieņa iespaids.

Apskatot 35. zīm. redzam, ka magnētiskā N un S vir-

zienā gareniskā stienī inducē-

tie poli deviāciju nerada, tie

tikai samazina H darbību.

Magnētisko 0 un W virzienos

stienis nemagnētizējas. NO un

SW virzienos stieņa gals, kas

NO virzienā iegūst sarkano

magnētismuun stumj kompasa
adatas n polu uz kreiso pusi.
Rodas W deviācija. NW un

SO virzienos stieņa galos, kas

NW virzienā, inducējas sarka-

nais magnētisms, kas stumj
adatas n polu uz labo pusi
un izsauc 0 deviāciju.

31. zīm. redzam nepār-
35. zīm.

trauktu mīkstas dzelzs horizontālu stieni, kas igreku ass virzienā.

Ja kuģis atrodas magnētiskos N un S virzienos, stienis perpen-

dikulārs H virzienam un nemagnētizējas. Uz 0 un W kursiem

stieņa virziens sakrīt ar H virzienu, kādēļ deviācija izslēgta, te

inducētais magnētisms vienīgi samazina H iespaidu. NO un

SW virzienos stieņa gals, kas N\V virzienā iegūst sarkano magnē-
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tismu un rada O-sta deviāciju. SO un NW virzienos
— pretēji.

Te rodas W deviācija.

Mīkstas dzelzs horizontāls nepārtraukts stienis, kas iksu vai

igreku asu virzienos, uz N, 0, S un W kursiem deviāciju nerada.

Šo deviāciju sauc par ceturkšņu deviāciju, jo tā sākās un beidzās

katrā atsevišķā ceturksnī. Uz

NO, SO, SW un NW kursiem

tā sasniedz savu maksimumu

un to apzīmē ar koeficientu D.

Pirmā gadijumā (35. zīm.)
D negatīvs, otrā (31. zīm.)

D pozitīvs. Negatīvu D dod

arī pārtraukts šķērsstienis un

pozitīvu D dod arī pārtraukts

garenisks stienis.

Uzzīmējot ceturkšņu de-

viācijas grafiku un salīdzinot

to ar sinusoidu, tas ir ar sinusa

grafiku, redzam, ka ceturkšņu

deviāciju var uzrakstīt ar šādu

formulu: s = D sin 2 Z.

36. zīm.

Parasti kompasa centrs atrodas kuģa simetrijas plaknē,

pret kuru kuģa dzelzs iejem simetrisku stāvokli. Ja šis notei-

kums stingri ispildīts, tad minētie trīs koeficienti arī pilnīgi
raksturo kompasa deviāciju.

Ja kuģī atrodas arī nesimetriska dzelzs, piemēram stienis,

kas iet no kuģa priekšgala
labās puses uz pakaļgala kreiso

pusi, tad rodas ceturkšņu de-

viācija, kas savu maksimumu

sasniedz uz kuģa magnētiskiem

N, 0, S un W kursiem, kamēr

uz NO, SO, SW un NW tā

izzūd, 36. zīm. Šīs deviācijas
maksimumu apzīmē ar koefi-

cientu E. Šajā piemērā E

negatīvs. Ja stienis ietu no

priekšgala kreisās puses uz

pakaļgala labo pusi, tad E

pozitīvs.
37. zīm.
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Reizē ar E nesimetriskā dzelzs izsauc arī nelielu uz visiem

kursiem pastāvīgu deviāciju, kuru apzīmē ar A. Nesimetriskas

dzelzs veidoto deviāciju var uzrakstīt formulas: ?= A+Ecos2Z

veidā.

Saskaitot visas atsevišķās deviācijas kopā rodas šāda deviā-

cijas formula: i = A -f- B sin Z 4- C cos Z + D sin 2 Z -ļ- E cos 2Z.

Līdzīgi 36. zīm. norādītai nesimetriskai dzelzij koeficientus

A un E veido arī nesimetriskā dzelzs, kas sakārtota kā 37. zīm.

Kuģa kursi

Kurss ir leņķis meridiāna un kuģa simetrijas

plaknes starpā.
īstais, magnētiskais un kompasa kurss. Atkarībā no tā,

no kāda meridiāna kursu skaita, kursi

var būt: īsts, magnētisks un kom-

pasa. 38. zīm. leņķis NOD = « ir

īstais kurss, leņķis N
m

OD = ? — mag-

nētiskais un leņķis Nk OD =i —kom-

pasa kurss.

NS ir īstā, N
m

S
m

— magnētiskā
un NkSk — kompasa nordzid līnija

(meridiāns).

Kurss, kuru norāda kompass un

kuru uzdod stūrēt stūres vīram, aiz-

vien ir kompasa kurss. Atsevišķos

gadījumos tas var sakrist ar magnē-

tisko kursu, ja s = 0, un ar īsto, ja

var. =— s, vai otrādi (s = — var.).
38. zīm.

Kursu pārvēršana

Kuģa vadītājam nepieciešami katrā brīdī zināt, kādu leņķi

ar ģeogrāfisko meridiānu veido kuģa simetrijas plakne, t. i. īsto

kursu. Tāpat arī otrādi, ja zināms īstais kurss, nepieciešami
zināt kompasa kursu, lai to varētu uzdot stūres vīram. Daž-

reiz nepieciešami atrast arī magnētisko kursu, ja zināms īstais

vai kompasa kurss. Tādēļ jāiepazīstas ar to, kā pārvērst vienu

kursu otrā.

38. zīm. redzam, ka magnētiskais kurss atšķiras no

īstā un otrādi (īstais no māgnētiskā) ar variāciju.
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Kompasa kurss atšķiras no magnētiskā un otrādi

(magnētiskais no kompasa kursa) ar deviāciju.

Kompasa un īstais kurss viens no otra atšķiras

ar variācijas un deviācijas algebraisko summu.

Variācijas un deviācijas algebraisko summu sauc

par kopizlabojumu.
Pirms apskatīsim, kā pārvērst īsto kursu magnētiskā.

Pagaidām kursu pārvēršanu izdarīsim grafiskā ceļā, t. i. izlietā-

jot zīmējumu. Patieso NS līniju zīmēsim aizvien vertikālā

virzienā.

I. piemērs. īstais kurss = NO 56 \ Variācija, kas jemta
no kartes un aprēķināta darbības gadam, =

12 3 08t. Atrast magnētisko kursu.

Uzzīmējam vertikālu taisni, 39. zīm.

Tā ir īstā nordzid līnija. Caur tās vidus-

punktu 0 velkam taisni N
m

S m
— magnē-

tisko nordsid līniju, kas ar NS veido 12°

tā, lai N m
būtu no N uz labo pusi, jo

variācija 12° Ost. No punkta 0 velkam

staru OD, nordosta ceturksnī, lai tas ar

staru NO veidotu 56°. Leņķis N mOD ir

magnētiskais kurss, bet NON
m variācija,

īstais kurss (NOD) lielāks kā magnē-

tiskais par variācijas tiesu. Tādēļ variā-

cija jāatjem no īstā kursa, lai dabūtu

magnētisko kursu, kas šajā gadījumā
NO 44°.

Turpmāk lietāsim saīsinājumus ī/k =

īstais kurss, m/k = magnētiskais kurss un

k/k = kompasa kurss.

2. piemērs. īstais kurss SOst s6\

Variācija 12 Ost. M/k= ? 40. zīm.

Caur īstās NS līnijas viduspunktu 0

velkam magnētisko nordzid līniju N
m

S
m.

Un no krustpunkta 0 simetrijas plaknes
virzienu S08t 56c

. Leņķis SOD — īstais

kurss. Leņķis SOS m
— variācija, leņķis

S
mOD magnētiskais kurss. Šajā gadījumā

magnētiskais kurss lielāks kā īstais par

variācijas tiesu un tā jāpieskaita pie īstā

kursa, lai dabūtu magnētisko.

39. zīm.

40 zīm
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41. zīm.

42. zīm.

43. zīm.

M/k = SO" 68
.

3. piemērs. ī/k=SWst
56°, var.=

12 Ost. M/k =? 41. zim.

Leņķis S
m

OD magnētiskais kurss, leņ-

ķis SOS
m, kā iepriekšējā gadījumā, variā-

cija. Leņķis SOD īstais kurss. Magnē-
tisko kursu dabū, ja no īstā atjem variāciju.

M/k =SWst 44
.

4. piemērs. ī/k= NWst 56°; var.=

12 Ost. M/k =? 42. zīm.

Leņķis NOD īstais kurss, N mOD —

m/k, un NONm variācija. Leņķis N
m

OD

lielāks kā NOD un vienlīdzīgs leņķu NOD

NON
m

summai.

M/k=NWst 68
.

Visos ceturkšņos jemta viena un tā

pati variācija un kursam viens un tas pats

grādu skaits, lai vieglāki būtu saprast uz-

devumu būtību.

Tagad četros aprakstītos piemēros pie-

jemsim, ka variācija 12°Wst. 43. zīm.

5. piemērs.

ī/k=NO st s6°. Var.=12 Wst. M/k=?

/Nm
OD= /NOD+ /NONm

M/k=ī/k + var. =NOsts6 ' + 12
c

=NOst6B :.

M/k=N0
9t 68

.

6. piemērs,

ī/k = SOst 56°. Var. = 12°. Wst

M/k = ?

ZSm
ODi =/SODi—/SOSm

M/k=ī/k—Var=SOsts6°—l2 =

=SOst 44 .

M/k = SOBt 44
.

7. piemērs,

ī/k = SWst 56°, var. = 12° W3t.

M/k = ?

/Sm
OD2 =ZSOD2 +zsos m

M/k = i/k + var. = SWst 56 +

+ 12= = SWst 68°.

M/k=SW8t 68
.
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8. piemērs. l/k=NW" 56°, var.= 12
3

Wst. M/k = ?

/N mODs=ZNOD3—ZNONra
=NW 9t 56c-12° =NW st 44 .

M/k=NW st 44°.

Minētos piemēros variācijas grādu skaits mazāks par grādu
skaitu īstā kursā. Tādēļ atjemot neradās grūtības. Tāpat ne-

radās grūtības variāciju īstam kursam pieskaitot, jo šī summa

bija aizvien mazāka par 90°.

Praktiskā nāvigācijā gadās, ka variācijas grādu skaits

liplālf»; nar ararlir skaitu īstā kursā

9. piemērs. ī/k = No8t 15°; variā-

cijas 25° O st. M/k = ? 44. zīm.

īstais kurss (NOD) mazāks par variā-

ciju NON
m). Leņķis N

m
OD magnētiskais

kurss. Aritmētiski atjemt variāciju no īstā

kursa šajā gadījumā nevar. Te no variā-

cijas jāatjem īstais kurss un jāmaina

ceturkšņa nosaukuma otrais burts. Te ī/k
N0Bta ceturksnī, bet magnētiskais NW!ta.

M/k = NW 4 10
.

Ja tajā pašā zīmējumā īstais kurss

būtu SW8t
10°, t. i. /SODi, tad te arī no 44. zīm.

variācijas jāatjem īstais kurss un jāmaina īstā kursa nosaukumā

otrais burts.

M/k = SOst 15°.

Tāpat jārīkojas gadīju-

mos, kad īstie kursi, kas

NWBta vai SOsta
ceturkšņos

mazāki par Wsta variāciju, tad

arī no variācijas jāatjem īstais

kurss un jāmaina īstā kursa

nosaukuma otrais burts, lai

dabūtu magnētiskā kursa no-

saukumu.

Apskatīsim piemēru, kur

īstā kursa un variācijas summa

lielāka par 90 .

10. piemērs. Variā-

cija 20J WBt, ī/k = NO8' 80°.45. zīm.

Mk = ? 45. zīm. Leņķis NON
m variācija, NOD īstais

kurss un S
ra

OD magnētiskais kurss. Tā kā leņķu NON
m

un

NOD summa 100
,

tad kuģa simetrijas plaknes virziens neat-
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rodas magnētiskā NO ceturksnī, bet magnētiskā SO ceturksnī.

Te magnētiskais kurss nav leņķis N
mOD, bet /Sm OD, kuru

atrod, ja dabūto summu atjem no 180 un maina īstā kursa

nosaukuma pirmo burtu, t. i. N vietā jāliek S. M/k=SOst ßo°.

Ja 45. zim. leņķis SODi ir i/k=SW3t75
,

tad magnētisko
kursu atrod, saskaitot leņķus SODi un SOS

m, dabūtā summa

(95 ) jāatjem no 180 un starpības nosaukumu veido, mainot

īstā kursa nosaukuma pirmo burtu.

M/k = NWst 85
.

Līdzīgi gadījumi var būt pārvēršot ī/k magnētiskā, ja Ost

variācija un īstie kursi NWBta vai S0 Bta ceturkšņos.
No sacītā varam taisīt sekošo slēdzienu:

Magnētisko kursu atrod, ja 08ta
variāciju at-

jem no īstā kursa NOsta
v n SWBtl

ceturkšņos, bet

pieskaita NWsta
v n SOsta ceturkšņos.

WBta
variācija jāpieskaita pie īstā kursa N0Bta

v n SW 9ta ceturkšņos, bet jāatjem NWstl
v n SO sta

cc-

turkšņos.

Ja variācija lielāka par isto kursu un jāat-

jem no tā, tad īsto kursu atjem no variācijas

un maina ceturkšņa nosaukuma otro burtu, t. i.

W vietā liek 0 un otrādi.

Ja variācijas un īstā kursa summa lielāka

par 90°, tad to atjem no 180° un starpībai pievieno

ceturkšņa nosaukumu, mainot dotā īstā kursa

ceturkšņa nosaukuma pirmo burtu, t. i. N vietā

jāliek S un otrādi.

Ja īstā kursa grādu skaits vienlīdzīgs variā-

cijas grādu skaitam un variācija jāatjem no īstā

kursa, tad magnētiskais kurss ir tieši N vai S.

11. piemērs. ī/k= N08t 10°; var.= 10° Ost
.

M/k=? 46. zīm.

Te kuģa simetrijas plaknes virziens OD sa-

krīt ar magnētiskās nordzid līnijas virzienu N
m

S
m

un m/k= Nd.

Ja īstā kursa un variācijas summa ir 90 ,
tad magnētiskais kurss ir tieši Ost vai WBt, atka-

rībā no tā, vai īstais ir 0 8t vai Wst pusriņķos.
Sacītais apjem visus gadījumus, kādi var

rasties, pārvēršot īstos kursus magnētiskos. Atse-46.zīm.

Višķi gadijumi var atšķirties vienigi ar grādu skaitu. īpatnēji

speciāli gadījumi nevar būt.
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Piemēri:

Magnētiskā kursa pārvēršana īstā.

Lai magnētisko kursu pārvērstu īstā, Mētājot zīmējumu, tad

rīkojamies'tāpat, kā pārvēršot īsto kursu magnētiskā, vienīgi ar to

starpību, ka tur vilkām kuģa simetrijas plaknes virzienu tā, lai

tas ar īsto meridiānu veidotu doto kursu, bet te tā,
lai tas ar magnētisko nordzid līniju veidotu doto

(magnētisko) kursu. Tad skatāmies, vai zīmē-

jumā īstais kurss lielāks, vai mazāks par magnē-
tisko. Ja lielāks, tad variāciju pieskaitām pie
magnētiskā kursa, ja mazāks, tad atjemam no tā.

1. piemērs. M/k = NOrt 4o ;
; var. = 10°

08t. ī/k = ? 47. zīm.

Uzvelkam īsto NS līniju, tad magnētisko
ar N

m uz labo pusi no īstā N, jo 09ta variācija.
Magnētiskā nordosta ceturksnī velkam staru OD,
lai tas veidotu 40° lielu leņķi ar ON

m
. ī/k lie-

lāks par magnētisko. Variācija jāpieskaita pie
magnētiskā kursa.

ī/k = N05t 50
.

47. zīm.

Apskatot gadījumus, kad Ost variācija un magnētiskie
kursi NO61, SOat, SW9t

un NWst
ceturkšņos, tāpat gadījumos,

kad Wsta variācija un magnētiskie kursi ari jemti visos ce-

turkšņos, varam taisīt šādu slēdzienu:

īsto kursu atrod, ja Osta variāciju pieskaita
pie magnētiskā kursa N0 Bta

v n SWsta ceturkšņos un

atjem SOstl
v n NWBta ceturkšņos. Wsta variācija jā-

atjem N0Bta
un SW9ta, bet jāpieskaita NWBta

un S0 Bta

ceturkšņos.

Ik Var. M/k

NO 14

NO 26ļ
J

NW 70 J

SO 80

SO 78

SW 61°
NW 69f
SVV 45

SW 79

NW 5f
NO 25

NW7|
SO 30

SW 18

NO 651°
SO 691°

5; 0 8t

4 wkt

7 W8t

12 W6t

12 Ort

6£° 08t

22" 0 8t

H
z W

16ļ
:

W

5|c W

16 Ost

7|? 0"

12" W

14 O*

8° W8t

11° 0

NO 9°

NO 301-
NW 63'

SO 68

0 st

S

SW 881
SW 53£°

?

?

?

?

9

?

?

?
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Ja atjemot variācija lielāka par magnētisko
kursu, tad magnētisko kursu atjem no variā-

cijas un maina ceturkšņa nosaukuma otro burtu.

2. piemērs. M/k = NWst 8 ; var. = 15 0 8t
. ī/k = ?

ī/k = NOst 15 —8 = N0Bt 7°.

Ja starpiba vienlīdzīga nullei, tad īstais

kurss tieši N d vai S d.

Ja, saskaitot m/k un var., grādu skaitu

summa lielāka par 90 , tad to atjem no 180° un

maina magnētiskā kursa nosaukuma pirmo burtu.

Ja summa vienlīdzīga tieši 90", tad īstais

kurss ir 08t vai W9t
.

Piemēri:

Magnētiskā kursa pārvēršana kompaskursā un otrādi.

Kā īsto kursu pārvērš magnētiskā, gluži tāpat magnētisko
pārvērš kompaskursā. Te variācijas vietā nāk deviācija:

Kompasa kursu atrod, ja 08ta deviāciju atjem
no magnētiskā kursa NO"ta un SWsta, bet pieskaita
S03ta v n NWBta ceturkšņos.

Wsla deviācija jāpieskaita NOsta
un SWsta

,
bet

jāatjem SOsta
un NWBta ceturkšņos.

Jāievēro izjēmuma gadījumi, kad 8 = m/k un 5 -ļ- m/k >90
.

Kā m/k pārvērš īstā, tāpat k/k pārvērš magnētiskā, jemot
variācijas vietā deviāciju.

Magnētiskais kurss = kompasa kursam plūs Osta deviācija
N0Bta un SWBta ceturkšņos, bet minus deviācija SO,ta un NW8t"

ceturkšņos. Wsta deviācija jāpieskaita NWBta
un S0Bta ceturkšņos,

bet jāatjem NOs,a
un SW 6ta ceturkšņos.

M/k Var. /k

NVV 151
NW 4

SVV 65=

NO 84 =

NO 324/
SO 48|

J

SVV 291 =

SO 91
NVV 78

NO 15

NVV 25

SO 79

NO 4°

NVV 87

SVV 7ļ°
SO 801=

71
= WBt

11 Ost

5° 0 8t

17 0 8t

81 Wst

14 Wst

4| Vv'*'

23J-: Ost

18° W8t

2° 08t

4° W8t

6= W8t

12= W8t

30 Ost

71° Wrt

94° W8t

NVV 23

NO 7

SW 70°
SO 79°

NO 23f
SO 621
SW 25°

SW 14°

SW 84^

?

?

?

?
?

?

?
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