Nawigacja astronomiczna dla żeglarzy
Poprawka na refrakcję (r). Obraz ołówka włożonego do wody jest wyraźnie wygięty. Podobnie promienie światła biegnące od ciała niebieskiego załamują się, czyli ulegają refrakcji, gdy przechodzą przez
atmosferę Ziemi. Im mniejsza wysokość ciała, tym większa refrakcja.
Pomiary o wartości poniżej 10° należy traktować z ograniczonym zaufaniem, a pomiarów o wartości poniżej 6° nie należy w ogóle dokonywać. Poprawkę na refrakcję należy dodać do każdego pomiaru.8

Rysunek 23

Poprawka na widoczny promień ciała niebieskiego (R; rys. 23). Tę poprawkę stosujemy jedynie w pomiarach Słońca i Księżyca. Teoretycznie,
w trakcie pomiaru horyzont powinien pokrywać się ze środkiem obserwowanego ciała. Nie jest to praktycznie możliwe w przypadku Słońca,
więc zwykle „przykładamy” do widnokręgu (nie do horyzontu – przyp.
tłum.) jego dolną krawędź. Jeżeli dolna krawędź jest zakryta chmurami,
możemy, odpowiednio przesuwając alidadę, doprowadzić do pokrycia
linii widnokręgu z górną krawędzią Słońca (tzw. topienie słoneczka –
przyp. tłum.). W przypadku Księżyca mierzy się tę krawędź, która w danym okresie jest widoczna. W każdym przypadku należy brać poprawkę
na promień ciała. Stosowne wartości dla Słońca i Księżyca, na okresy
trzydniowe, można znaleźć w almanachu. Poprawkę, zwykle wynoszącą około 16’, dodajemy do dolnej krawędzi lub odejmujemy od górnej.
Poprawki tej nie uwzględniamy w przypadku pomiaru ze sztucznym
horyzontem lub sekstantem z przystawką sztucznego horyzontu.9
Poprawka na paralaksę (P). W dotychczasowych analizach zakładaliśmy,
że docierające do Ziemi promienie od ciała niebieskiego biegną po torach
równoległych. Nie jest to w pełni ścisłe, jednakże w przypadku ciał tak
odległych, jak Słońce, gwiazdy i planety, stosowna poprawka byłaby pomijalnie mała. Jednakże Księżyc znajduje się znacznie bliżej Ziemi, więc
poprawka taka staje się niezbędna. Teoretycznie, dla wysokości 0° osiągałaby wartość największą; wartość taka nosi nazwę paralaksy horyzontalnej (Horizontal Parallax, H.P.) i możemy ją znaleźć w almanachu.10
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Praktyka
Almanachy i tablice
Praktyczne opracowywanie wyników pomiarów można podzielić
na dwa etapy. Pierwszy – to ustalenie pozycji obserwowanego ciała
w ściśle określonej chwili dokonywania tego pomiaru. Tę informację
znajdujemy w almanachu. Drugi – to obliczenie elementów astronomicznej linii pozycyjnej (alp). W tym celu konieczne jest obliczenie
stosownych boków i/lub kątów trójkąta biegunowego, do czego niezbędne są tablice lub kalkulator. Każdego almanachu (nie wyłączając
tych, które są zainstalowane w pamięci kalkulatora) można używać
z dowolnymi tablicami; i vice versa. Niemniej niektóre tablice i almanachy są ułożone tak, aby używanie ich łącznie było najwygodniejsze.

Almanachy
Almanachy są publikowane corocznie. Zawierają efemerydy, które
dla tych samych dat co roku mają inne wartości. Można w nich znaleźć pozycje (GHA i δ) ciał niebieskich w dowolnym momencie roku,
a także informacje dodatkowe, na przykład o czasie wschodów i zachodów Słońca, zaćmieniach, fazach Księżyca itp. Wprawdzie potrzebujemy tylko jeden almanach, ale do wyboru mamy kilka.
The Nautical Almanac, który wykorzystujemy w przykładach
przedstawionych w niniejszej książce (piszemy o nim po prostu „almanach”) publikowany jest w jednym tomie na dany rok. Jest przeznaczony dla marynarki i podaje niezbędne informacje w prostej,
zwięzłej postaci. Zawiera rozdział przydatny dla użytkowników kalkulatorów, a także zestaw tablic pod wspólnym tytułem Concise Sight
Reduction Tables (Zwięzłe tablice do obliczania elementów alp), które –
aczkolwiek bardziej złożone niż te, z których korzystamy w przykładach przedstawionych w niniejszej książce – umożliwiają żeglarzowi
rezygnację z jakichkolwiek innych tablic.
The Air Almanac, zgodnie ze swoim tytułem, jest przeznaczony dla
lotnictwa. Korzystanie zeń jest łatwe, a jeśli będziesz miał go na pokładzie, znając The Nautical Almanac łatwo się do niego dostosujesz.
Niestety, jest on dość kosztowny.
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