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Tidpunkt: 01.10.2015
Missvisning: enligt sjökortet (med 0,1° noggrannhet)
Vädret: stiltje, god sikt. Solen går upp klockan 7:24.
Båten: en 9,5 m lång motorbåt med 1,0 m djupgående. Båten är försedd med VHF och radar.
Bäringarna bestäms med en kikare, som har inbyggd, deviationsfri pejlkompass.
Vid beräkning av fart används två decimalers noggrannhet. I svaren används en decimal.

Du ligger till ankars i en position, där du ser två fast installerade vita ljus i linje. Det första ljuset blinkar nio gånger 
på tio sekunder, det andra blinkar två gånger på tio sekunder. Dessutom pejlar du Bk 186,5 grader till ett rött ljus, 
som blinkar två gånger i perioden.

1. Var ligger du för ankar? 

Klockan 04:00 lättar du ankar, sätter dig i rörelse och styr mot ett ljus, som blinkar 3 gånger på 20 sekunder. Du 
håller hela tiden jämn fart, 7,5 knop, enligt loggen.

2. Vilken är kompasskursen?

När du har kört 25 minuter och 43 sekunder ser du på högra sidan ett grönt ljus ändras till vitt. Då ändrar du din 
kurs till K 008,3°. Du har enligt loggen hållit den kursen i 1,52 M, då du är nära att köra på en mörk prick, som är 
vertikalt gul-blå -randig

3. Vilket klockslag inträffar "nära ögat" -situationen?

4. Varför har den gul-blåa pricken placerats på platsen?

Från pricken tar du omedelbart kompasskurs 263,6°.

5. Vilken är din rättvisande kurs?

    Efter att du kört ca 3 M ser du rätt föröver ett fartyg med följande ljus

 6. Vad betyder ljusen?

Du håller samma kurs ända tills sidvinkeln till Viira fyr är -49,5°, då du girar och styr rätt mot Vira fyr.

7. Vilka är girpunktens koordinater?

   
     Medan du girar hör du i VHF-radion: Viira VTS, här är Mastera, vi passerar västbojen vid Verkkomatala,                 

riktning SO, fart 9 knop.
     Klockan 05:08:40 pejlar du fartyget i fråga i Bk 266,6°. Samtidigt ser du på radarskärmen, att fartyget går precis 

längs farledens mittlinje.
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    8. Vilket är enligt radarn avståndet till fartyget i pejlingsögonblicket?

9. Vilken är det observerade fartygets fart?

10. Finns det risk för kollision, om du fortsätter med samma kurs?
 

När du når farledens enslinje girar du mot SO och fortsätter längs farleden. I korsningen mellan 9 och 5,2 m 
farlederna stannar du en stund. Klockan 06:00:00 fortsätter du längs farleden mot NV ända till baslinjen för den 
yttre gränsen för de inre territorialvattnen och vidare längs denna baslinje mot 4,5 m farleden. När du sätter dig i 
rörelse finns det 22 liter bränsle kvar i båtens tank.

11. Vilken fart ska du hålla för att nå 4,5 m farleden väster om Merviniemi i soluppgången?

Du kör iväg med den beräknade farten, och när du kommer till 4,5 m farleden fortsätter längs denna mot S.

12. Hur länge körde du längs baslinjen?

13. Hur mycket bränsle har du kvar, när du kommer till färjan?

14. Hur lång tid tog uppehållet i korsningen mellan 5,2 och 9 m farlederna?

15. När kommer du till färjan?

Styrkompassens deviationstabell Bränsleförbrukningen

Kk° d° Km° Kk° d° Km° l/h Nopeus/Fart
10,0 -1,0 9,0 190,0 -3,0 187,0 1 0
20,0 0,0 20,0 200,0 -1,5 198,5 2 1
30,0 1,0 31,0 210,0 0,0 210,0 3,2 2
40,0 2,5 42,5 220,0 1,5 221,5 4,4 3
50,0 4,0 54,0 230,0 3,0 233,0 5,6 4
60,0 4,0 64,0 240,0 5,0 245,0 6,8 5
70,0 3,0 73,0 250,0 6,0 256,0 8 6
80,0 1,5 81,5 260,0 8,0 268,0 9,4 7
90,0 0,0 90,0 270,0 9,0 279,0

100,0 -1,5 98,5 280,0 8,0 288,0
110,0 -3,0 107,0 290,0 6,0 296,0
120,0 -4,5 115,5 300,0 4,5 304,5
130,0 -6,0 124,0 310,0 3,0 313,0
140,0 -7,0 133,0 320,0 2,0 322,0
150,0 -8,0 142,0 330,0 1,0 331,0
160,0 -8,0 152,0 340,0 0,0 340,0
170,0 -6,0 164,0 350,0 -1,0 349,0
180,0 -4,5 175,5 360,0 -2,0 358,0

      


