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• Vanwaar de naam...  sextant bestaat uit een stuk 
cirkelboog van 60°... of één zesde van een cirkel... 
één zesde in latijn is sextans...

• Wat is een sextant ?

• Optisch instrument om een hoek (verticale of 
horizontale) te meten, dit door middel van een 
stuk gradenboog en twee spiegels.



Gebruik : het meten van hoeken  zowel horizontale 
als verticale 

Horizontaal: hoekmeting tussen twee punten 
bvb twee vuurtorens

Verticaal: hoekmeting tussen zeespiegel en top 
vuurtoren 

Hoekmeting tussen horizon en 
hemellichaam (werd vroeger dagelijks 
gebruikt)



Onderverdeling :  boog van 60°

verspringt per 1°

Fijnafstelling: wormwiel  - 1° of 60’ per 

omwenteling



FOTO WERKING



NOOD OM TE VAREN OP SEXTANT

-Vroeger was dit het enige om positie te bepalen

-Met de opmars van de electronica :

Decca (radiowaves) Enkel langs de kust

Loran C (radiowaves)            Voor de kust van africa 

ook geen loran C of Decca

Satnav (6 satelites, orbital)      Opgestart in 1960 door de US 

om hun duikboten met kernkoppen te kunnen volgen. Pas eind de jaren 

zeventig beschikbaar gesteld voor niet militaire doeleinden. Orbitale 

sat die zich niet konden corrigeren en mettertijd werden die 

onbetrouwbaar en slechts posities om de 12 of langer uur !



• Heden ten dage : GPS ... doch vallen onder de volledige 

controle van de US...

• ...hebben bewust fout geïncorporeerd en kunnen systeem 

ten allen tijde coderen...

• Steeds rekening houden met panne... blikseminslag... 

• Veiligheid: schip verlaten – nood om positie. In principe 

hebt ge EPIRB’s doch als een schip snel kapseist, werken 

de meeste van deze systemen niet !!!



PRAKTISCHE WERKING

Wat is eigenlijk de bedoeling... we gaan onze 

positie bepalen door middel van 

-de sextant 

-twee boeken          zijnde de nautical almanac en de browns 

-een crono            (zo noemt men een klok op zee) 

-een zeekaart en potlood en papier... 

geen gebruik van enige electronica en allerhande 

“rommel” die afhankelijk  is van batterijen...



WELKE HEMELLICHAMEN

... theoretisch allemaal... doch praktisch is dit onmogelijk... 

want enerzijds moeten we het hemellichaam kunnen zien, 

maar terzelfdertijd hebben we ook een haarscherpe horizon 

nodig... 

De zon en de maan kunnen overdag gebruikt worden.

De planeten venus, mars, saturnus en jupiter worden gebruikt.

En uiteraard de sterren doch belange niet allemaal...



WELKE STERREN

• Ideaal moment... De nautische schemering
(niet vermeldt in de sterregids… zon 6°-12° onder de horizon)

• Zon boven de 6 ° ... Geen sterren 

• Zon onder de 12°... Geen horizon meer

• In die korte periode enkel sterren zichtbaar tot 
mag. 2... Max mag 3.

• Voor de zeevaart heeft men een selectie gemaakt 
van 57 sterren...



HOEK METEN

• Hoe “schiet” je een ster

Eerst horizon check…



HOEK METEN









HOEK METEN

• Aflezing hoek...

• Correcties toepassen...

1. Instrumentale correctie

2. Correctie voor kimduiking (DIP)

3. Correctie voor parallax en refractie

4. Bij zon en maan corr voor halve diameter

Na deze correcties hebben we werkelijke “hoogte”

(is eigenlijk hoek doch men spreekt van hoogte, symbool h)



DE TIJD

Het is de bedoeling de geobserveerde hoogte te gaan 

vergelijken met de hoogte die het hemellichaam zou 

moeten hebben volgens berekening... En daarvoor hebben 

we de tijd nodig... Om te weten in welke positie de aarde 

staat... Zonder tijd geen longitude bepaling mogelijk...

Latitude of breedte kunt ge bepalen via culminatie...



Destijds had men de sextant op zee doch het grote probleem 

was dat men niet het correcte uur had... 

Men kon de breedte perfect bepalen via culminatie doch om 

de lengtegraad te bepalen had men de correcte tijd nodig...



In 1707 stierven 2000 mensen op zee... En besefte men dat de 

nood naar  positiebepaling hoogdringend was...

1714 stelde het britse parlement een team van experten aan, 

“the board of longitude” en schreef een beloning uit van 

20.000 pond (vandaag ongeveer 2 miloen pond) voor 

diegene die een klok kon maken die juist bleef lopen... 

(scheepsbewegingen, opwinding en gekende/voorspelbare 

fout) 



Het heeft uiteindelijk 60 jaar geduurd alvorens er aanspraak 

werd gemaakt op de beloning... En niet door één of andere 

bekende astronoom of wetenschapper, doch wel door John 

Harrison, een ongekende schrijnwerker die uiteindelijk 

klokkenbouwer werd en er zijn levenswerk van gemaakt 

heeft om een scheepsklok te bouwen...



Als je de tijd nauwkeurig kunt opnemen... kan je perfect 

berekenen waar een hemellichaam staat... 

Dus op het moment dat je de ster schiet, moet ook de tijd 

nauwkeurig worden genoteerd… met deze twee gegevens 

kan dan alles worden berekend…



Paralactische driehoek



DE BASISFORMULE

sin h = sin l . sin d + cos l . cos d . cos P

Alle gegevens in de formule zijn gekend... en 

toch vinden we een verschil in de berekende 

hoogte en de geobserveerde hoogte... 

Verschil in hoogte wegens gebruik gegiste 

positie...  (l... en P...)



We zitten dus dichter of verder van de ster weg...  
hoogtestandlijn trekken... positie gecorrigeerd in één 
richting...

1 minuut verschil in hoogte...  komt overeen met 1 nautical 
mile correctie...  Toeval... Neen, want in de zeevaart heeft 
men juist de afstand genomen die overeen komt met 1’

1 nautical mile (1.852 meter)    (ong 40.000km/360/60)

vb van 50°N naar 51°N    1° of 60’  of 60 nautical mile...

dit geldt ook  in oost/west richting op de evenaar !  anders 
vermenigvuldigen met COS breedtegraad...



het is de bedoeling de gemeten hoogte te gaan 
vergelijken met de berekende hoogte...

dit resulteert uiteindelijk in een hoogtestandlijn. 

Tweede ster “schieten” in een richting haaks op de 
eerste ster...

Best is om minimum vier sterren te schieten in 
verschillende richtingen...



De berekening

de berekening...



De berekening

• Volledige berekening zonder rekenmachine...

• Door gebruik van log worden ingewikkelde 

vermenigvuldigingen vermeden... Want

sin l x sin d =  log sin l + log sin d



de positie...



3 posities per dag...

morgenpositie

noon  (alle officieren op de brug voor 

culminatie)

avondposisitie



Sterren tussen de wolken schieten...

Omgekeerd werken om  decl en sha te vinden



Leuk weetje…

De scheepssnelheid wordt uitgedrukt in 

“knopen”

-wat is een knoop

-vanwaar de benaming

-Loxodromie vs Orthodromie
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