
  

((Piloting)Piloting)



นิยามนิยาม  
เดินเรือนํารองเดินเรือนํารอง  (Piloting)(Piloting)  หมายถึงหมายถึง  วิธกีารเดินเรือวิธกีารเดินเรือ  

โดยใชที่หมายซึ่งอยูกับที่โดยใชที่หมายซึ่งอยูกับที่    เปนจุดอางองิในการหาตําบลที่เปนจุดอางองิในการหาตําบลที่
แนนอนของเรืออยางตอเนื่องแนนอนของเรืออยางตอเนื่อง    และนาํเรือตอไปในทิศทางและนาํเรือตอไปในทิศทาง  
ที่ตองการโดยปลอดภัยที่ตองการโดยปลอดภัย    นอกจากนีย้งัหมายรวมถึงการนํานอกจากนีย้งัหมายรวมถึงการนํา
เรือโดยใชการหยัง่น้ําหรือเรดารเรือโดยใชการหยัง่น้ําหรือเรดาร    โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหโดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
ไดมาซึ่งไดมาซึ่ง

--  การเตือนภัยอันตรายที่จะเขามาใกลเรือแตเนิ่นๆการเตือนภัยอันตรายที่จะเขามาใกลเรือแตเนิ่นๆ
--  ตําบลที่เรือแนนอนที่ถูกตองอยางตอเนื่องตําบลที่เรือแนนอนที่ถูกตองอยางตอเนื่อง
--  เขม็ที่เหมาะสมที่จะใชเดินทางในขณะใดๆเขม็ที่เหมาะสมที่จะใชเดินทางในขณะใดๆ



เสนตําบลที่เสนตําบลที่
(Line of Position (Line of Position -- LOP)LOP)

เสนตําบลที่เสนตําบลที่  คือคือ  เสนที่แสดงตําบลที่คราวๆเสนที่แสดงตําบลที่คราวๆ  ของเรือของเรือ
ในขณะใดๆในขณะใดๆ    โดยไมคํานึงถึงเขม็และความเร็วในขณะนัน้โดยไมคํานึงถึงเขม็และความเร็วในขณะนัน้    
และไมมีความสัมพันธใดๆและไมมีความสัมพันธใดๆ  กับเสนทางเดินเรือรายงานกับเสนทางเดินเรือรายงาน    
เสนตําบลที่เสนตําบลที่  สามารถหาไดจากหลายวธิีสามารถหาไดจากหลายวธิี  เชนเชน

--  เสนตําบลที่จากการแบเสนตําบลที่จากการแบริ่งริ่ง
--  เสนตําบลที่จากแบเสนตําบลที่จากแบริ่งริ่งผานผาน
--  วงระยะตําบลที่จากระยะทางวงระยะตําบลที่จากระยะทาง

การพลอตเสนตําบลที่จะกํากบัดวยการพลอตเสนตําบลที่จะกํากบัดวย  ““เวลาเวลา””  เหนอืเสนเหนอืเสน



เสนตําบลที่จากการแบเสนตําบลที่จากการแบริ่งริ่ง
ตัวอยางตัวอยาง  เวลาเวลา  ๑๒๐๐๑๒๐๐  ตนหนแบตนหนแบริ่งริ่งปลองไฟไดปลองไฟได  ๐๕๐๐๕๐



เสนตําบลที่จากแบเสนตําบลที่จากแบริ่งริ่งผานผาน
ตัวอยางตัวอยาง  เวลาเวลา  ๑๒๐๕๑๒๐๕  ตนหนไดสังเกตเหน็วาตนหนไดสังเกตเหน็วา  กระโจมและกระโจมและ
ปลองไฟปลองไฟ  ปรากฏอยูในแนวเดียวกันปรากฏอยูในแนวเดียวกัน



วงระยะตําบลที่วงระยะตําบลที่
ตัวอยางตัวอยาง  เวลาเวลา  ๑๖๐๐๑๖๐๐  ตนหนใชเรดารวัดระยะทางจากเรือตนหนใชเรดารวัดระยะทางจากเรือ
ถึงประภาคารถึงประภาคาร  DD  ไดเทากับไดเทากับ  ๖๖  ไมลทะเลไมลทะเล



แบแบริ่งริ่งสัมพันธสัมพันธ
(Relative Bearing)(Relative Bearing)

แบแบริ่งริ่งสัมพันธสัมพันธ  คือคือ  ทิศทางของวัตถุโดยวัดอางองิจากทิศทางของวัตถุโดยวัดอางองิจาก
แนวหวัเรอืไปตามเข็มนาฬิกาแนวหวัเรอืไปตามเข็มนาฬิกา    มีคาระหวางมีคาระหวาง  ๐๐๐๐๐๐  --  ๓๕๙๓๕๙  
โดยปรกติแบโดยปรกติแบริ่งริ่งสัมพันธสัมพันธ  ไดมาจากการแบไดมาจากการแบริ่งริ่งที่หมายโดยใชที่หมายโดยใช
เข็มใบเข็มใบ  ((PelorusPelorus))  ซึ่งแผนวงเข็มจะถูกตัง้ใหมีทิศเปนซึ่งแผนวงเข็มจะถูกตัง้ใหมีทิศเปน  ๐๐๐๐๐๐  
ตรงแนวหวัเรอืตรงแนวหวัเรอื



แบแบริ่งริ่งสัมพันธสัมพันธ
(Relative Bearing)(Relative Bearing)



  การแปลงแบการแปลงแบริ่งริ่งสัมพันธเปนแบสัมพันธเปนแบริ่งริ่งจรงิจรงิ
การแปลงแบการแปลงแบริ่งริ่งสัมพันธใหเปนแบสัมพันธใหเปนแบริ่งริ่งจริงจริง    สามารถสามารถ

กระทําไดโดยใชสูตรกระทําไดโดยใชสูตร

หรือหรือ

TB = True Bearing, SH = Ship HeadingTB = True Bearing, SH = Ship Heading,, RB = Relative BearingRB = Relative Bearing

แบแบริ่งริ่งจริงจริง  ตองมีคาระหวางตองมีคาระหวาง  ๐๐๐๐๐๐  --  ๓๖๐๓๖๐    ถาผลรวมถาผลรวม
ของทิศหัวเรือกับแบของทิศหัวเรือกับแบริ่งริ่งสัมพันธมีคามากกวาสัมพันธมีคามากกวา  ๓๖๐๓๖๐    จะตองจะตอง
หกัออกดวยหกัออกดวย  ๓๖๐๓๖๐  จึงจะไดคาแบจึงจะไดคาแบริ่งริ่งจริงจริง

แบแบริ่งริ่งจริงจริง  ==  ทิศหัวเรือทิศหัวเรือ  ++  แบแบริ่งริ่งสัมพันธสัมพันธ

TB = SH + RBTB = SH + RB



การหาตาํบลที่เรือแนนอนการหาตาํบลที่เรือแนนอน
ในการพลอตตําบลที่เรือแนนอนในการพลอตตําบลที่เรือแนนอน  จะตองหาเสนตําบลที่จะตองหาเสนตําบลที่

อยางนอยสองเสนมาตัดกันอยางนอยสองเสนมาตัดกัน    จุดตัดที่ไดก็จะเปนตําบลที่เรือจุดตัดที่ไดก็จะเปนตําบลที่เรือ
แนนอนในขณะนั้นแนนอนในขณะนั้น  วธิีนี้เรียกกันวาวธิีนี้เรียกกันวา  ““แบแบริ่งริ่งเข็มไขวเข็มไขว””  ซึ่งมีอยูซึ่งมีอยู
หลายกรณีดวยกันหลายกรณีดวยกัน  เชนเชน

--  เสนแบเสนแบริ่งจากริ่งจากที่หมายสองแหงหรือสามแหงที่หมายสองแหงหรือสามแหง
--  แบแบริ่งริ่งผานสองเสนผานสองเสน
--  แบแบริ่งริ่งผานกับแบผานกับแบริ่งริ่ง
--  แบแบริ่งริ่งกบัระยะจากที่หมายตางกันสองแหงกับระยะจากที่หมายตางกันสองแหง
--  แบแบริ่งริ่งกับระยะจากที่หมายแหงเดียวกันกับระยะจากที่หมายแหงเดียวกัน



  เสนแบเสนแบริ่งจากริ่งจากที่หมายสองแหงที่หมายสองแหง
ตัวอยางตัวอยาง  เวลาเวลา  ๑๕๔๕๑๕๔๕  เรือแลนเขม็เรือแลนเขม็  ๐๐๐๐๐๐  ความเร็วความเร็ว  ๑๐๑๐  นอตนอต  
แบแบริ่งหอริ่งหอสูงไดสูงได  ๒๘๘๒๘๘  และแบและแบริ่งริ่งเรือทุนไฟไดเรือทุนไฟได  ๑๙๔๑๙๔



  เสนแบเสนแบริ่งจากริ่งจากที่หมายสามแหงที่หมายสามแหง
ตัวอยางตัวอยาง  เวลาเวลา  ๑๕๓๑๑๕๓๑  เรือเดินเข็มเรือเดินเข็ม  ๒๘๕๒๘๕  ความเร็วความเร็ว  ๑๕๑๕  นอตนอต  
แบแบริ่งริ่งที่หมายสามแหงดวยเข็มทิศไยโรไดดังนี้ที่หมายสามแหงดวยเข็มทิศไยโรไดดังนี้  สัมผัสแหลมดําสัมผัสแหลมดํา  
๐๐๕๐๐๕    สัมผัสขอบฝงแดงสัมผัสขอบฝงแดง  ๑๓๐๑๓๐    และเรือทุนไฟและเรือทุนไฟ  ๒๖๕๒๖๕



แบแบริ่งริ่งผานสองเสนผานสองเสน
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนดวยความเร็วเรือแลนดวยความเร็ว  ๑๐๑๐  นอตนอต  รักษาเข็มอยูในแนวรักษาเข็มอยูในแนว
กระโจมไฟกระโจมไฟ  WW  และและ  XX ในเวลาในเวลา  ๒๑๕๓๒๑๕๓  สังเกตเห็นกระโจมไฟสังเกตเห็นกระโจมไฟ  
YY  และและ  ZZ  มาอยูในแนวเดียวกันมาอยูในแนวเดียวกัน  และไดเปลีย่นเข็มเปนและไดเปลีย่นเข็มเปน  ๐๕๗๐๕๗



แบแบริ่งริ่งผานกบัแบผานกบัแบริ่งริ่ง
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเขม็เรือแลนเขม็  ๐๙๐๐๙๐  ความเร็วความเร็ว  ๑๐๑๐  นอตนอต  เวลาเวลา  ๑๒๒๗๑๒๒๗  
เสาวทิยุเสาวทิยุ  AA  และหอคอยอยูในแนวเดยีวกันและหอคอยอยูในแนวเดยีวกัน    และขณะเดยีวกันและขณะเดยีวกัน
แบแบริ่งริ่งแหลมมะปริงไดแหลมมะปริงได  ๐๕๗๐๕๗



  แบแบริ่งริ่งและระยะจากที่หมายตางกันและระยะจากที่หมายตางกัน
ตัวอยางตัวอยาง  เวลาเวลา  ๑๔๒๕๑๔๒๕  แบแบริ่งริ่งเสาวิทยุไดเสาวิทยุได  ๓๕๐๓๕๐  ในขณะเดยีวกันในขณะเดยีวกัน
ใชเรดารวัดระยะเรอืทุนไฟไดใชเรดารวัดระยะเรอืทุนไฟได  ๔๔  ไมลทะเลไมลทะเล    และในขณะนัน้ไดและในขณะนัน้ได
เปลีย่นเขม็เปนเปลีย่นเขม็เปน  ๐๕๐๐๕๐  ความเร็วความเร็ว  ๑๘๑๘  นอตนอต



  แบแบริ่งริ่งและระยะจากทีห่มายเดียวกันและระยะจากทีห่มายเดียวกัน
ตัวอยางตัวอยาง  เวลาเวลา  ๑๓๑๔๑๓๑๔  แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟแหลมเทียนไดงกระโจมไฟแหลมเทียนได  ๓๔๗๓๔๗  
ในขณะเดียวกันใชเรดารวัดระยะกระโจมไฟไดในขณะเดียวกันใชเรดารวัดระยะกระโจมไฟได  ๓๓  ไมลทะเลไมลทะเล    
เรือเดินทางตอไปดวยเข็มเรือเดินทางตอไปดวยเข็ม  ๒๒๕๒๒๕  ความเร็วความเร็ว  ๑๐๑๐  นอตนอต



  การหาตําที่เรือโดยการวัดมุมแนวนอนการหาตําที่เรือโดยการวัดมุมแนวนอน
เปนการหาตาํบลที่เรือแนนอนโดยการวัดมุมแนวนอนเปนการหาตาํบลที่เรือแนนอนโดยการวัดมุมแนวนอน

ระหวางที่หมายระหวางที่หมาย  ๓๓  แหงแหง  ((วัดครั้งละคูวัดครั้งละคู))  ดวยอุปกรณวัดมุมสูงดวยอุปกรณวัดมุมสูง
ที่เรียกวาที่เรียกวา  ““เครือ่งวดัแดดเครือ่งวดัแดด”” (sextant)(sextant) แลวนําคามุมที่วัดแลวนําคามุมที่วัด
ไดมาตั้งคาบนไดมาตั้งคาบน““โปรโปรแทรกเตอรสามขาแทรกเตอรสามขา”” (station pointer)(station pointer)

เพื่อนําไปพลอตหาตําบลที่เรือแนนอนในแผนที่เพื่อนําไปพลอตหาตําบลที่เรือแนนอนในแผนที่    ซึ่งจะอยูที่ซึ่งจะอยูที่
จุดศูนยกลางของวงกลมจุดศูนยกลางของวงกลมโปรโปรแทรกเตอรสามขาแทรกเตอรสามขา    อนึ่งอนึ่ง  วิธหีาวิธหีา
ตําบลที่เรือแนนอนวธิีนี้นับวาเปนวธิีที่ดีที่สุดตําบลที่เรือแนนอนวธิีนี้นับวาเปนวธิีที่ดีที่สุด    เพราะจะไมมีเพราะจะไมมี
ความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากเข็มทิศความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากเข็มทิศ



  การวัดมุมแนวนอนสองมุมการวัดมุมแนวนอนสองมุม



ที่เรือแลนตรวจที่เรือแลนตรวจ  
(Running Fix)(Running Fix)

ที่เรือแลนตรวจที่เรือแลนตรวจ  คือคือ  ตําบลที่เรือแนนอนซึ่งไดมาตําบลที่เรือแนนอนซึ่งไดมา
จากวิธีเลื่อนเสนตําบลที่จากวิธีเลื่อนเสนตําบลที่  ที่ไดมาจากการแบที่ไดมาจากการแบริ่งริ่งที่หมายที่หมาย
เพียงหนึง่แหงเพียงหนึง่แหง  ณณ  เวลาหนึง่เวลาหนึง่  แลวเลื่อนไปอีกเวลาหนึง่แลวเลื่อนไปอีกเวลาหนึง่    
และไปตัดกับเสนตําบลที่และไปตัดกับเสนตําบลที่  ซึ่งไดจากการแบซึ่งไดจากการแบริ่งริ่งทีห่มายทีห่มาย
ในเวลาครั้งหลงัในเวลาครั้งหลงั  โดยที่ที่หมายแหงแรกและแหงหลงัโดยที่ที่หมายแหงแรกและแหงหลงั
อาจเปนที่หมายแหงเดยีวกันอาจเปนที่หมายแหงเดยีวกัน  หรือคนละแหงกันก็ไดหรือคนละแหงกันก็ได

ที่เรือแลนตรวจจะลงรายละเอียดกํากับดวยเวลาที่เรือแลนตรวจจะลงรายละเอียดกํากับดวยเวลา
ตามดวยตัวอกัษรตามดวยตัวอกัษร  R FixR Fix



หลกัการในการเลื่อนเสนตําบลที่หลกัการในการเลื่อนเสนตําบลที่
การเลื่อนเสนตําบลที่จากเวลาหนึง่ไปยังอีกเวลาหนึง่การเลื่อนเสนตําบลที่จากเวลาหนึง่ไปยังอีกเวลาหนึง่  

จะตองเลื่อนไปในจะตองเลื่อนไปใน  ทศิทางและระยะทางทศิทางและระยะทาง  เดยีวกันกับการเดยีวกันกับการ
เปลี่ยนตาํแหนงของทีเ่รือรายงานเปลี่ยนตาํแหนงของทีเ่รือรายงาน  ( D R )( D R )  ในชวงเวลาในชวงเวลา
ดงักลาวดงักลาว  และตองรักษาทิศทางของเสนตําบลที่ใหคงเดิมและตองรักษาทิศทางของเสนตําบลที่ใหคงเดิม
ตลอดเวลาตลอดเวลา

การลงรายละเอียดกํากับการลงรายละเอียดกํากับ  เสนตําบลทีเ่ลื่อนเสนตําบลทีเ่ลื่อน  จะตองจะตอง
กํากับดวยกํากับดวย  ““เวลาแรกเวลาแรก  --  เวลาหลงัเวลาหลงั””

หมายเหตุหมายเหตุ  --  ทุกครั้งทีไ่ดเสนตาํบลที่ทุกครั้งทีไ่ดเสนตาํบลที่  จะตองลงจะตองลง  DRDR



การเลื่อนเสนตําบลที่การเลื่อนเสนตําบลที่
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๑๒๐๑๒  ความเร็วความเร็ว  ๑๒๑๒  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๕๐๐๑๕๐๐  
แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟไดงกระโจมไฟได  ๒๔๕๒๔๕  ตนหนตองการเลื่อนเสนตําบลที่นี้ไปยังตนหนตองการเลื่อนเสนตําบลที่นี้ไปยัง
เวลาเวลา  ๑๕๒๐๑๕๒๐



การเลื่อนเสนตําบลที่การเลื่อนเสนตําบลที่
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๑๒๐๑๒  ความเร็วความเร็ว  ๑๒๑๒  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๕๐๐๑๕๐๐  
แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟไดงกระโจมไฟได  ๒๔๕๒๔๕  ตนหนตองการเลื่อนเสนตําบลที่นี้ไปยังตนหนตองการเลื่อนเสนตําบลที่นี้ไปยัง
เวลาเวลา  ๑๕๒๐๑๕๒๐



ที่เรือแลนตรวจจากการแบที่เรือแลนตรวจจากการแบริ่งริ่งที่หมายเดยีวกันที่หมายเดยีวกัน
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๑๘๐๑๘  ความเร็วความเร็ว  ๑๒๑๒  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๔๓๐๑๔๓๐  
แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟไดงกระโจมไฟได  ๐๔๒๐๔๒  และในเวลาและในเวลา  ๑๔๕๒๑๔๕๒  แบแบริ่งริ่งไดได  ๐๘๓๐๘๓



ที่เรือแลนตรวจจากการแบที่เรือแลนตรวจจากการแบริ่งริ่งที่หมายเดยีวกันที่หมายเดยีวกัน
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๑๘๐๑๘  ความเร็วความเร็ว  ๑๒๑๒  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๔๓๐๑๔๓๐  
แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟไดงกระโจมไฟได  ๐๔๒๐๔๒  และในเวลาและในเวลา  ๑๔๕๒๑๔๕๒  แบแบริ่งริ่งไดได  ๐๘๓๐๘๓



ที่เรือแลนตรวจจากการแบที่เรือแลนตรวจจากการแบริ่งริ่งที่หมายตางกนัที่หมายตางกนั
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๑๒๐๑๒  ความเร็วความเร็ว  ๑๒๑๒  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๕๐๐๑๕๐๐  
แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟไดงกระโจมไฟได  ๒๔๕๒๔๕  ตอมาในเวลาตอมาในเวลา  ๑๕๒๐๑๕๒๐  แบแบริ่งริ่งปลองไฟไดปลองไฟได  
๓๔๐๓๔๐  สวนกระโจมไฟลับสายตาไปแลวสวนกระโจมไฟลับสายตาไปแลว



ที่เรือแลนตรวจจากการแบที่เรือแลนตรวจจากการแบริ่งริ่งที่หมายตางกนัที่หมายตางกนั
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๑๒๐๑๒  ความเร็วความเร็ว  ๑๒๑๒  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๕๐๐๑๕๐๐  
แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟไดงกระโจมไฟได  ๒๔๕๒๔๕  ตอมาในเวลาตอมาในเวลา  ๑๕๒๐๑๕๒๐  แบแบริ่งริ่งปลองไฟไดปลองไฟได  
๓๔๐๓๔๐  สวนกระโจมไฟลับสายตาไปแลวสวนกระโจมไฟลับสายตาไปแลว



ที่เรือแลนตรวจโดยการเลื่อนวงระยะตําบลที่ที่เรือแลนตรวจโดยการเลื่อนวงระยะตําบลที่
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๗๖๐๗๖  ความเร็วความเร็ว  ๑๕๑๕  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๔๔๐๑๔๔๐  
วัดระยะเรือทุนไฟไดวัดระยะเรือทุนไฟได  ๔๔..๗๗  ไมลทะเลไมลทะเล  ตอมาเวลาตอมาเวลา  ๑๕๐๘๑๕๐๘  วัดแบวัดแบริ่งริ่ง
กระโจมไฟไดกระโจมไฟได  ๐๔๐๐๔๐



ที่เรือแลนตรวจโดยการเลื่อนวงระยะตําบลที่ที่เรือแลนตรวจโดยการเลื่อนวงระยะตําบลที่
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๗๖๐๗๖  ความเร็วความเร็ว  ๑๕๑๕  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๔๔๐๑๔๔๐  
วัดระยะเรือทุนไฟไดวัดระยะเรือทุนไฟได  ๔๔..๗๗  ไมลทะเลไมลทะเล  ตอมาเวลาตอมาเวลา  ๑๕๐๘๑๕๐๘  วัดแบวัดแบริ่งริ่ง
กระโจมไฟไดกระโจมไฟได  ๐๔๐๐๔๐



ที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลี่ยนเข็มที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลี่ยนเข็ม
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๖๓๐๖๓  ความเร็วความเร็ว  ๑๘๑๘  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๒๑๐๕๒๑๐๕  
แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟไดงกระโจมไฟได  ๓๔๐๓๔๐  เวลาเวลา  ๒๑๒๐๒๑๒๐  ไดเปลี่ยนเข็มเปนไดเปลี่ยนเข็มเปน  ๑๓๘๑๓๘
และเวลาและเวลา  ๒๑๓๒๒๑๓๒  แบแบริ่งหอริ่งหอคอยไดคอยได  ๐๔๗๐๔๗



ที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลี่ยนเข็มที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลี่ยนเข็ม
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๖๓๐๖๓  ความเร็วความเร็ว  ๑๘๑๘  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๒๑๐๕๒๑๐๕  
แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟไดงกระโจมไฟได  ๓๔๐๓๔๐  เวลาเวลา  ๒๑๒๐๒๑๒๐  ไดเปลี่ยนเข็มเปนไดเปลี่ยนเข็มเปน  ๑๓๘๑๓๘
และเวลาและเวลา  ๒๑๓๒๒๑๓๒  แบแบริ่งหอริ่งหอคอยไดคอยได  ๐๔๗๐๔๗



ที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลีย่นเข็มและความเร็วที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลีย่นเข็มและความเร็ว
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๑๒๕๑๒๕  ความเรว็ความเรว็  ๒๐๒๐  นอตนอต  เวลาเวลา  ๐๓๐๒๐๓๐๒  แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟงกระโจมไฟ  AA  ไดได  
๐๔๐๐๔๐  เวลาเวลา  ๐๓๑๐๐๓๑๐  เปลี่ยนเข็มเปนเปลี่ยนเข็มเปน  ๑๙๕๑๙๕  และลดความเรว็เปนและลดความเรว็เปน  ๑๘๑๘  นอตนอต  เวลาเวลา  ๐๓๑๕๐๓๑๕  
เปลี่ยนเข็มเปนเปลี่ยนเข็มเปน  ๒๒๐๒๒๐  เวลาเวลา  ๐๓๑๙๐๓๑๙  เปลี่ยนเข็มเปนเปลี่ยนเข็มเปน  ๐๙๐๐๙๐  เพิ่มความเรว็เปนเพิ่มความเรว็เปน  ๒๔๒๔  นอตนอต  
เวลาเวลา  ๐๓๓๒๐๓๓๒  แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟงกระโจมไฟ  B B ไดได  ๐๐๖๐๐๖



ที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลีย่นเข็มและความเร็วที่เรือแลนตรวจกรณีที่มีการเปลีย่นเข็มและความเร็ว
ตัวอยางตัวอยาง  เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๑๒๕๑๒๕  ความเรว็ความเรว็  ๒๐๒๐  นอตนอต  เวลาเวลา  ๐๓๐๒๐๓๐๒  แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟงกระโจมไฟ  AA  ไดได  
๐๔๐๐๔๐  เวลาเวลา  ๐๓๑๐๐๓๑๐  เปลี่ยนเข็มเปนเปลี่ยนเข็มเปน  ๑๙๕๑๙๕  และลดความเรว็เปนและลดความเรว็เปน  ๑๘๑๘  นอตนอต  เวลาเวลา  ๐๓๑๕๐๓๑๕  
เปลี่ยนเข็มเปนเปลี่ยนเข็มเปน  ๒๒๐๒๒๐  เวลาเวลา  ๐๓๑๙๐๓๑๙  เปลี่ยนเข็มเปนเปลี่ยนเข็มเปน  ๐๙๐๐๙๐  เพิ่มความเรว็เปนเพิ่มความเรว็เปน  ๒๔๒๔  นอตนอต  
เวลาเวลา  ๐๓๓๒๐๓๓๒  แบแบริ่ริ่งกระโจมไฟงกระโจมไฟ  B B ไดได  ๐๐๖๐๐๖



แบแบริ่งริ่งทวีมุมทวีมุม
เปนการหาที่เรือแลนตรวจโดยการแบเปนการหาที่เรือแลนตรวจโดยการแบริ่งริ่งที่หมายเดียวกันสองครั้งที่หมายเดียวกันสองครั้ง

โดยใหมุมระหวางเสนทางเดินเรือกับแนวแบโดยใหมุมระหวางเสนทางเดินเรือกับแนวแบริ่งริ่งครั้งหลังครั้งหลัง    มีคาเปนมีคาเปน
สองเทาของครั้งแรกสองเทาของครั้งแรก  ((แบแบริ่งริ่งสัมพันธครั้งหลังมีคาเปนสองเทาของสัมพันธครั้งหลังมีคาเปนสองเทาของ
ครั้งแรกครั้งแรก))



แบแบริ่งริ่งทวีมุมทวีมุม  ((ตอตอ))

พสิูจนพสิูจน b  =  180 b  =  180 -- 2a2a
180 180 -- (a + c)  =  180 (a + c)  =  180 -- 2a2a

a  =  ca  =  c
ดังนั้นดังนั้น  สามเหลี่ยมสามเหลี่ยม  ABCABC  จึงเปนสามเหลี่ยมหนาจั่วจึงเปนสามเหลี่ยมหนาจั่ว

ทําใหทําให ระยะระยะ  AB  =AB  = ระยะระยะ  BC BC 



แบแบริ่งริ่งทวีมุมทวีมุม  ((ตอตอ))

ในการปฏิบัติการหาที่เรือแลนตรวจโดยวิธีแบในการปฏิบัติการหาที่เรือแลนตรวจโดยวิธีแบริ่งริ่งทวีมุมทวีมุม  จะตองจะตอง
๑๑..  คาํนวณหาแบคาํนวณหาแบริ่งริ่งจริงที่จะทาํใหแบจริงที่จะทาํใหแบริ่งริ่งสัมพันธแรกและหลงัสัมพันธแรกและหลงั  

ตรงกับคาที่ตองการตรงกับคาที่ตองการ
๒๒..  จับเวลาระหวางแบจับเวลาระหวางแบริ่งแรกริ่งแรกและแบและแบริง่ริง่หลังหลัง
๓๓..  คาํนวณหาระยะทางที่เรือเคลื่อนที่ไปในระหวางชวงเวลาคาํนวณหาระยะทางที่เรือเคลื่อนที่ไปในระหวางชวงเวลา

ดังกลาวดังกลาว  ซึ่งจะเทากับระยะจากทีห่มายถึงที่เรือเราซึ่งจะเทากับระยะจากทีห่มายถึงที่เรือเรา  ณณ  เวลาครั้งหลังเวลาครั้งหลัง



แบแบริ่งริ่งทวีมุมทวีมุม  ((ตอตอ))
ตัวอยางตัวอยาง    เรือแลนเข็มเรือแลนเข็ม  ๐๙๐๐๙๐  ความเร็วความเร็ว  ๑๕๑๕  นอตนอต  เวลาเวลา  ๑๐๐๐๑๐๐๐  แบแบริ่งริ่ง
ประภาคารประภาคาร  CC  ไดได  ๐๖๐๐๖๐  อานลอานลอกไดอกได  ๑๕๑๕  นอตนอต  ในเวลาในเวลา  ๑๐๒๐๑๐๒๐  แบแบริ่งริ่ง
ประภาคารเดิมไดประภาคารเดิมได  ๐๓๐๐๓๐



แบแบริ่งริ่งสี่สี่ปอยตปอยต
ตามหลักการก็คือแบตามหลักการก็คือแบริ่งริ่งทวีมุมนั่นเองทวีมุมนั่นเอง  แตกาํหนดใหแบแตกาํหนดใหแบริ่งริ่งสัมพนัธสัมพนัธ

ครั้งแรกมีคาเปนครั้งแรกมีคาเปน  ๔๕๔๕  องศาองศา  ((๔๔  ปอยตปอยต)) และใหครั้งหลังมีคาเปนและใหครั้งหลังมีคาเปน  
๙๐๙๐  องศาองศา  ทั้งนี้ทั้งนี้  เพื่อใหแบเพื่อใหแบริง่ริง่ในครั้งหลังตรงกับแนวในครั้งหลังตรงกับแนวบีมบีมเรือเรือ  ทําใหทําให
เกิดความสะดวกในการอานมุมแบเกิดความสะดวกในการอานมุมแบริ่งริ่ง    สวนขั้นตอนที่เหลือใหปฏิบัติสวนขั้นตอนที่เหลือใหปฏิบัติ
เชนเดียวกบัแบเชนเดียวกบัแบริ่งริ่งทวีมุมทุกประการทวีมุมทุกประการ



ANY QUESTIONSANY QUESTIONS ??


