
שגיאות מצפן: 4קורס ניווט חופי שיעור 



שגיאת המצפן המגנטי



:תזכורת

:וריאציה

האמיתינובעת מהפרש בין הקוטב המגנטי לצפון •

לשנהמלשנהמשתנה •

תלוית מיקום בכדור הארץ•

5E-ל2019ניתן לעגל בישראל לשנת •



:תזכורת

:דויאציה

נובעת מהשפעת מכשירים ומתכות בספינה עצמה•

. משתנה על פי קורס ההפלגה•



CC – 074˚
MC – 078˚
TC - 088˚

:אז איך השגיאות משפיעות על המצפן

:מושגים וקיצורים

• TN – TRUE NORTH
• MN – MAGNETIC NORTH
• CN – COMPASS NORTH
• TC – TRUE COURSE
• MC – MAGNETIC COURSE
• CC – COMPASS COURSE 
• CE – COMPASS ERROR



ולדוויציההמרת נתונים בהתאם לווריאציה 

E+

W-

CDEVMVARTE-

W+

הדרך הטובה והנוחה ביותר להתמודד עם המרות של קורסי ההפלגה והתייחסות  

:לשגיאות מצפן היא בעזרת הטבלה הבאה

E+

W-

CDEVMVARTE-

W+

C.E – 10E + 4E = 14E

:דגשים לשימוש בטבלה

!תמיד להציב בטבלה ולא לנסות לחשב בראש•

. תמיד יש כיוון וחובה לציין אותודויאציה/ וריאציה : לשגיאה•

-Eכל עוד נעים ימינה בעמודות הטבלה עובדים לפי • / W+וההפך.

לערוך טבלה מסודרת עם שורה נפרדת לכל נתון בשאלה •

˚088 ˚078

78 =4 +7488 =10 +78



E+

W-

CDEVMVARTE-

W+

:לדוגמה נפתור את השאלה הבאה

מה  w ˚2והדוויאציה בספינתך הינהE˚5הווריאציה באזור הינה , 300°מפליג בקורס מצפני הינך

?  קורס ההפלגה האמיתי

49' עמ, חוברת לימוד:תרגול

12' תרגיל מס

E˚5 W ˚2298°303°

298 =2-300303 =5 +298



.השוואת קורס המצפן לקורס אמיתי וחיסור הווריאציה לחישוב הדוויאציה•

. לשם כך ניתן להיעזר בתכווין מעבר•

יש לסובב את הספינה ולחזור על הבדיקה במס קורסים שונים  •

DEVC.CDEVC.C

W4°210°E2°000°

W7°240°E6°030°

W10°270°E9°060°

W6°300°E12°090°

W2°330°E6°120°

E2°360°E3°150°

°°W1°180°

:טבלה לדוגמה

דוויאציהטבלת 



:חישוב לקורסים שאינם בטבלה על פי הנוסחה הבאה

. מציאת שני הקורסים הסמוכים לקורס המבוקש1.

.חלקי ההפרש בין הקורסים הסמוכים( מעל מתחת)של הקורסים הסמוכים  DEV-חישוב ההפרש בין ה2.

.  של הערך מעליו DEV-ה-. +/כפול הפרש בין הקורס הרצוי לקורס שמעליו, תוצאת החילוק3.

.זהו למעשה ממוצע של שינוי הדוויאציה עם שינוי הקורס בין שני הקורסים הרלוונטיים

: נוסחה

דוויאציותהפרש 

הפרש קורסים

השינוי  

על  בדויאציה

כל מעלה  

בקורס

ההפרש בין הקורס 

העליון בטבלה  

לקורס המבוקש

בדויאציההשינוי 

במעבר לקורס 

המבוקש

הדויאציה

הקיימת לקורס  

העליון בטבלה

הדויאציה

הרצויה

DEVC.CDEVC.C

W4°210°E2°000°

W7°240°E6°030°

W10°270°E9°060°

W6°300°E12°090°

W2°330°E6°120°

E2°360°E3°150°

°°W1°180°

79˚לקורס מצפני  הדויאציהלדוגמה נמצא את 

10.9 =1.9 +9



350˚לקורס מצפני  הדויאציהנמצא את :ננסה דוגמה נוספת

52' חוברת לימוד עמ:תרגול

13,14תרגילים 

DEVC.CDEVC.C

W4°210°E2°000°

W7°240°E6°030°

W10°270°E9°060°

W6°300°E12°090°

W2°330°E6°120°

E2°360°E3°150°

°°W1°180°
4:הואהדויאציותשימו לב הפרש 

02W 1W 1E 2E

30

4
0.13 (330–350) 2.66

E0.66 =2.66–W2



.  נקבעת על פי קורס הפלגה בלבד ואינה משתנה בכל מדידת תכווין במצפן ידנידויאציה•

.  אינה משתנה לאורך שאלה אלא אם השתנה קורס ההפלגההדויאציהלכן •

:סידור נכון בטבלת המרה

:לדוגמה

 ARIKבאותה שעה מדדת תכווין נוסף למגדלור . ILLUTION ISLANDלמגדלור 70מדדת תכווין 08:30בשעה 160˚הנך מפליג בקורס  
ISLAND  140˚והיה

E+

W-

CDEVMVARTE-

W+

קורס

1תכווין 

2תכווין 

30
0.13 (150–160) 1.3

E1.7 =1.3–E3

4

160

70



ניתן לפתור תרגילים המדמים את המציאות בצורה  , כעת
...טובה יותר

53בשילוב שגיאות מצפן בעמוד תכוויניםתרגיל הרצת 
.בחוברת לימוד



Transit-תכווין מעבר 
תכווין מעבר הינו מצב בו שני עצמים מתלכדים על קו אחד



:בתכווין מעבר נשתמש למספר צרכים

נווטים מדויקים באזורים קשים לנווט•

ווידוא כי עוגן שהטלנו נתפס בקרקע•

מציאת שגיאת המצפן והכנת טבלת הדוויאציה•

:מעברלתכוויןשימושים 



מעבר לסימון הכניסה למעגן מגדיםבתכוויןדוגמה לשימוש 



הדויאציהמעבר לחישוב בתכוויןכיצד משתמשים 

38˚והיה  FROGS ISLANDהמערבי והצפוני ב הקרדינאליםמדדת תכווין מעבר למצופים 10:00בשעה 
. המערבימהמוףבאותו הזמן היית במרחק מייל 

3Kבמהירות 101˚מנקודה זו הפלגת בקורס מצפן  
?הדיואציהמה . א

אמיתימה קורס ההפלגה . ב

?11:30מה מיקומך בשעה . ב



הדויאציהמעבר לחישוב בתכוויןכיצד משתמשים 

נגשים למפה תוך התעלמות  1.

אשר נתון בשאלה  המצפנימהנתון 

ומודדים את תכווין המעבר בעזרת 

.התכוויניםסרגל ושושנת 

TC = 40˚-מדדנו ומצאנו שה



הדויאציהמעבר לחישוב בתכוויןכיצד משתמשים 

E+

W-

CDEVMVARTE-

W+

תכווין  

מעבר

:נציב את הנתונים בטבלת המרה2.

מדדנו במפההאמיתיהתכוויןאת המצפניהתכוויןבשאלה נתון 

אנו יודעיםהוריאציהאת •

הדויאציהכעת ניתן לחשב את •

E˚5 38˚45˚ 40˚ E˚2

אינה אמינההדויאציהבשאלות בחינה מסוג זה יהיה נתון כי טבלת •
התכוויןמעבר בין המיקום לנקודת כתכוויןנתייחס –כאשר נתון בשאלה מיקום ספינה מדויק  ממנו נמדד תכווין •

56' חוברת לימוד עמ: תרגול
16תרגיל 



. תכווין מעברומצפן שגיאות :חזרה על פרקים:לתרגול בבית


