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ЩУРМАНСКА ПРАКТИКА ПРЕДИ 40 ГОДИНИ 
 
1. Увод 

 
Фундаменталните дисциплини, които бъдещият навигатор трябва да знае, са 
навигацията, мореходната астрономия и теорията на кораба. И трите дисциплини 
работят с изключително широк математически апарат. Имах щастието да бъда 
обучаван по тези дисциплини в Техникума по корабостроене и корабоплаване - 
Варна, а по-късно и във Морското училище от изключително компетентни и 
съвестни преподаватели.  

 
В техникума, навигация, мореходна астрономия, радионавигационни прибори, 
радиотехника и електронавигационни прибори ни преподаваше добре известният 
и изключително компетентният Димитър Симеонов. При такъв набор от доста 
взаимно свързани дисциплини, в рамките на едно изпитване, курсистът можеше да 
получи оценки слаб (2) по два предмета. Например изпитът е по радиотехнически 
средства и въпросът е за радиопеленгаторите. Ако курсистът не може да обясни 
принципа на рабата на радиопеленгатора и едновременно с това какво е курсови 
ъгъл или пеленг, в бележника му се появяваха две двойки – една по радио-
технически средства и втора по навигация. Стандартът беше много висок и 
отборът беше жесток. Ние бяхме първият випуск корабоводители. Започнахме 
първата година 44 души, а до IV-ти курс достигнахме само 17. От тях, 12 души 
бяха допуснати до държавни изпити, а от тях успяхме да се дипломираме само 5 
души. Ситото беше голямо и Димитър Симеонов казваше, че параход с тройка не 
се кара. Човекът беше много прав.   

 
Теория на кораба ни преподаваше инж. корабостроителят Хасан Изетов – един 
много взискателен и високо ерудиран специалист, а експлоатация на търговския 
флот се водеше от инж. Петко Петков от Морското училище. 

 
Освен това, техникумът ни осигуряваше поне двумесечна практика по корабите на 
БМФ в Черно и Средиземно море. 

 
Тази подготовка осигури създаването на качествени специалисти, които бяха 
високо ценени в Параходство „Български морски флот” (БМФ). 

 
В последвалото ми обучение във Висшето (тогава Народно) Военноморско 
училище, преподавателите по фундаменталните морски дисциплини бяха на 
завидно високо ниво. Това бяха кап. 2 ранг Василев (Зоро) и кап.1 ранг Стойнешки 
– по навигация. По мореходна астрономия ни преподаваше кап. 1 ранг Александър 
Неделчев – един много добър специалист. 

 
Навигацията и мореходната астрономия бяха включени в държавния изпит, което 
показва, че ВВМУ е отчитало правилно тяхното фундаментално значение за 
изграждането на един навигатор. 

 
Всичко това беше много добре, но изучаването в клас е едната страна на въпроса, 
а практическото обучение беше не по-маловажно. 
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2. Учебният кораб 
 

В началото на 70-те години на миналия век се взе решение корабът на БМФ – 
„Петър Берон” (IMO 5050309) да се преоборудва от чисто сухотоварен кораб в 
учебен кораб за щурманска и обща морска подготовка на курсантите от Морското 
училище. Всъщност, това беше бившият кораб на „Тексим” с името „Алкаид”. 
Корабът беше построен през 1949 г. (мой набор) от J. L. Thompson & Sons Ltd, 
North Sands/Sunderland, Великобритания под строителен номер 657 и с първи 
оператор "Westfal-Larsen & Co.AS" Берген, Норвегия и плаващ под името 
"Brandanger". Корабът е закупен от „Тексим” през 1965 г. и името му е заменено на 
"Alkaid". След ликвидирането на „Тексим”, корабът преминава към БМФ под името 
„Петър Берон”. 

 

 
 
Тексимският моторен кораб „Алкаид” 
 
Корабът се е водил навремето като товаро-пътнически и разполагаше с доста 
кабини за пътници. Разбира се, за изпълнителният състав или както в БМФ се 
наричаше неофициално „тайфата”, жилищните помещения бяха в кърмовата 
надстройка. Тези кабини бяха преоборудвани за курсантите-практиканти и се 
оказаха истински лукс за нас – по 4 души в кабина, вместо по 130 – 140 души в 
едно спално помещение в Морското училище. Бившите пътнически кабини в 
средна надстройка бяха запазени за офицерите от Морското училище, които щяха 
да ръководят нашата практика. В средната надстройка се помещаваше и целият 
екипаж на кораба от БМФ. 
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Със своите впечатляващи размери – дедуейт 9084 тона, дължина 139.17 метра, 
ширина 18.01 метра и лятно газене 8.41 метра, „Петър Берон” беше за времето си 
един забележителен учебен кораб. 
Корабът все още служи като учебен за Българския морски квалификационен 
център и е швартован завинаги в старият канал „море-езеро” във Варна.  

 
 

 
 
„Петър Берон” в стария канал на Варна 
 
В наши дни той не изглежда така величав, но за нас това беше нещо, което не 
можеше по никъкъв начин да се сравни с предишните практики на учебния кораб 
на Морското училище „Н. Й. Вапцаров” – бившата ветроходна шхуна „Горянин”, 
или с малките пътнически кораби на БМФ, на които плавахме в Източно 
Средиземно море и Адриатика. Това си беше истински презокеански кораб. 
Екипажът на кораба с капитан Веселин Казаков беше от БМФ.  

 
Корабът работеше на линията България – Куба и превозваше обичайно хрантелни 
пордукти и домашни потреби за изгладнелия и под купонна система режим в Куба. 
Особеност на кораба беше хладилният хамбар № 3 пред средната настройка. 
Обичайният товар за Куба в този хамбар бяха бидони със свинска мас. Обратният 
преход от Куба до България беше под баласт, т.е. без приходи или със случаен 
товар от Северозападна Африка. Доколко тази експлотация на кораба беше 
печеливша за БМФ, е друг въпрос. 
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3. Първите практиканти, техните ръководители и учебният мостик 
 

Моят випуск – 1968 – 1973 г.,  имаше истинското щастие да проведе лятната си 
учебна практика на този кораб. Нашият випуск от навигатори четвърти курс (без 
курсантите, определени за Военноморски флот, Океански риболов и Българско 
речно плаване) бяхме командировани на кораб „Петър Берон” на 03.07.1972 г. 
След качването ни борда, старшият помощник-капитан проведе инструктаж по 
охрана на труда и техника на безопасността. По това време имаше единствено 
работни ръкавици и предпазни очила при изчукване на ръжда. Ни помен от 
противоударни каски, работни ръкавици или наушници. Предпазният колан при 
работа зад борд, все още не беше изобретен. 

 
След инструктажа и без много церемонии, бяхме разпределени по вахти в 
пристанище – обща работа – обикновено очукване на ръжда и боядисване, 
вацманство (вахта на трапа) и талиманство (броене на приетия или разтоварен 
товар). Някакво специално работно облкло нямаше и всички курсанти работеха 
облечени в стнандартната лятна дочена униформа на Морско училище, минус 
отличителните военни знаци (пагони и курсовки). 

 
Така започна една от най-добре организираните практики на Висшето (тогава 
Народно) военно-морско училище. Корабът „Петър Берон” беше оборудван на 
подходящо ниво за учебен кораб и същото се отнясяше за офицерския състав 
ръководители на практиката от Морското училище.  

 
Като гледам от разстояние на билзо 40 години, бих казъл, че щурманската 
практика по време на първия рейс на кораба „Петър Берон” беше един голям плюс 
за курсантите-практиканти на борда. Големият, с главна буква „Г” плюс, се 
дължеше на реалната практическа отработка от курсантите на астронавигацията, 
товарното дело, такелажните работи, общкорабната работа, дежурно–вахтената 
служба и общо повишаване на морската култура. 

 
Учебният мостик беше устроен в една голяма зала на две палуби под ходовия 
мостик и разположена от борд до борд, на предното огледало на средна 
надстройка. Вероятно, това е било бившият салон-столова за пътниците. Залата 
беше оборудвана с щурмански маси, прокладъчни инструменти, карти, планшети, 
секстани и работещи репитери на жирокомпаса на крилата на учебия мостик. В 
тази зала курсантите даваха денонощно вахти по същото разписание както  
вахтите на мостика – 00:00-04:00, 04:00-08:00, 08:00-12:00 и т.н. Всяка вахта се 
ръководеше от отговорен офицер-преподавател от катедрата „Корабоводене”. 

 
Ръководител на практиката беше кап. 1 ранг Илия Мазнев, а отговорник за 
навигационната практика беше началникът на катедра „Корабоводене”, кап. 1 ранг 
Минко Стойнешки. Това беше един високо ерудиран и културен офицер, който 
преподаваше своята наука с голяма вещина и любов. Неговото увлечение беше 
онази част от навигацията, която се занимаваше с теорията на грешките. Това си 
беше чиста теория на вероятностите и беше застъпена от него прекомерно 
подробно в курса по навигация в училището. Все пак, ние бяхме на кораба за 
отработване на теорията на практика.  
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4. Океански вахти 

 
Основната тежест на практическата щурманска подготовка беше отработване на 
конкретни задачи по астронавигацията или както се наричаше по това време - 
мореходна астрономия. Задачите включваха определяне на мястото на кораба и 
поправката на компаса по небесните светила – основно по слънце и звезди. По 
това време нямаше спътникови  навигационни системи и GPS. Всички търговски 
кораби плаваха по световния океан единствено и само с използване на способите 
на мореходната астрономия. Истината беше, както казваха руснаците – „Работает 
секстаном, будет капитаном”. Приборите бяха секстанът и морският хронометър, а 
техниката беше решаване на височината и азимута на светилото с помощта на 
морския алманах и различни видове мореходни таблици.  
 
Както в Морско училище, така и учебният мостик на „Петър Берон” беше снабден 
със съветските таблици ТВА-57 (Таблицы висоты и азимута) и съветските секстани 
тип СНО. Таблиците ТВА-57 представляваха преработени логаритмични таблици 
на известната формула за височината по семеверсуса (синус на квадрат от 
половиния ъгъл). Това си беше едно продължително изчисление, без никакви 
калкулатори (по това време нямаше портативни калкулатори), събиране и 
изваждане на ръка на петцифрени числа. За получаване на надеждно място е 
необходимо да се решат линиите на мястото на поне три светила. За неопитен 
практикант това означаваше поне един час борба с логаритмите, т.е. само с 
математичиския апарат на задачата по определяне на мястото.  
 
Все пак, точната математичска обработка на данните е половината от задачата. 
Другата половина, която не може да се изучи в класната стая, е точното и бързо 
измерване на височината на звездите в един кратък интервал от време – 
навигационното зазоряване или здрачаване, т.е. сутрин и вечер, когато слънцето е 
между 6º и 12º под хоризонта и се виждат едновременно навигационните звезди и 
видимия хоризонт. Малко по-късно, при зазоряване, хоризонтът става отличен, но 
звездите изчезват. При здрачаване е обратно – малко по-късно звездите светят 
ярко, но хоризонтът е изчезнал. Това важи с особена сила за тропик, където 
интервалът на зазоряване и здрачаване е доста кратък. За вземане на височина 
на слънцето бързината не е от голямо значение. Това голямо небесно светило си 
стои на небето през целия ден при отличен хоризонт. 
 
Всеки курсант си имаше секстан и астрономически дневник, в който се записваха 
решените астрономически задачи. След завършване на всяко астрономическо 
наблюдение и пресмятане, ръководителят на вахтата правеше преглед и разбор 
на на решените задачи и даваше мнение за точността на работа на всеки един 
курсант. 
 
В допълнение към горното, имаше и една малка изненада. Доставените секстани 
СНО бяха само с астрономическа тръба. Тази тръба беше с оптическо поле на 
зрение от 4.5º до 6.5º и 6 до 7 кратно увеличение. При нея образът в окуляра се 
вижда като обърнато изображение – с главата надолу. Вземането на височина с 
поклащане на секстана наляво и надясно около вертикала изисква добра 
натренираност. При желание да тангирате светилото до хоризонта с разклащане 
от ляво на дясно в окуляра, ръката трябва да направи точно обратното движение – 
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от дясно на ляво. За нетрениран наблюдател това е сериозно предизвикателство и 
може да причини значително забавяне при вземане на височината, да не говорим 
за качеството на точността на измерването. Като гледах, дори кап. 1 ранг 
Стойнешки изпитваше затруднение с тази астрономическа тръба на секстана. 

 

 
 
Секстан с астрономическа тръба 
 
Моят секстан беше със същия модел астрономическа тръба, но аз нямах проблем 
с бързината и точността на измерванията. Преди постъпване в училището бях 
завършил специалността „корабоводене” в Техникума по корабостроене и 
корабоплаване. За четирите години обучение там, бях преминал значителна лятна 
практика на различни кораби на БМФ и „Булет”, където съм работил с немски, 
японски, съветски, източногермански и други марки секстани. Като гледах и мислех 
за няколко години напред, когато се очакваше да стана помощник-капитан в 
търговския флот, винаги съм бил възпитаван живял с разбирането, че вахтеният 
помощник-капитан трябва да прекарва минимално време зад щурманската маса и 
трябва основно да води надлежно наблюдене за окръжаващата обстановка от 
мостика.  
 
5. Таблиците Air Navigation 
 
Тези таблици не се изучаваха нито в техникума, нито в Морското училище.  Това 
се дължеше вероятно на фактът, че първо те се закупуваха с валута второ 
направление ($$) и второ – те бяха американски и с по-ниска точност от 
мореходните таблици или ТВА-57. Все пак, те се ползваха в търговския флот и 
особено на бившите „Булет”-ски и „Тексим”-ски кораби. Моето запознаване с тях 
стана на бившия „Булет”-ски м/к „Опал”, където бях изпратен на практика през 
април и май 1968 г., след семестриално завършване на техникума. Старшият 
помощник-капитан Йордан Костов Вълканов (с него плавах още веднъж след 5 
години на м/к „Вихрен”) ме запозна подробно с таблиците Air Navigation и ми даде 
възможност да работя с тях при решаването на астрономическите задачи по време 
на вахта. Тяхната простота и сравнително добра практическа точност ме удивиха и 
аз станах техен привърженик, докато плавах на корабите до 1993 год. 
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м/к „Опал” 
 
Поради придобитата теоретична и практическа подготовка от техникума, 
щурманската работа и астрономическите задачи не бяха някаква новост или 
затруднение за мен. Измерването и решаването на повече от три звезди за едно 
набюдение ми отнемаше не повече от 20 минути и аз не си губих времето с 
решаване на логаритми по таблицата ТВА-57. На ходовия мостик на кораба имаха 
американските таблици за Air Navigation, които даваха предизчислени височини и 
азимути на седем подбрани звезди за цял градус часови ъгъл и географска 
ширина. Склонението на светилото си беше включено автоматично за дадената 
звезда. Точното им название беше и все още е Sight Reduction Tables for Air 
Navigation (Selected Stars). В таблиците се влиза със счислима ширина, закръглена 
до по-близкия цял градус, местния часови ъгъл на точката на Овена, който се 
изчислява така, че географската дължина да го допълни до цял градус и името на 
светилото. Пример от таблицата е даден по-долу. 
 
 
 

 
 
Извадка от Sight Reduction Tables for Air Navigation (Selected Stars). 
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Ако предположим, че се корабът се намира в счислимо място с географски  
ширина φ = 24° 47.5’ N и дължина λ = 035° 11.5’ W, а гринуическия часови ъгъл на 
точката на Овена към момента на наблюдение tГР √( LHAГР√) = 126° 23.5’, то 
местният часови ъгъл на точката на Овена -  tМ √( LHAМ√)  е равен на: 

 

tМ √( LHAМ√) = tГР √( LHAГР√) - λW = 126° 23.5’ - 35° 11.5’ W = 91° 12.0’ 
 

Това е класическото пресмятана на местния часови ъгъл на точката на Овена при 
работа с таблиците ТВА-57 или мореходните таблици МТ-63. За да се получи 
местният часови ъгъл на светилото трябва да се добави звездното допълнение, 
което при табилците Air Navigation (Selected Stars) не се налага. При тях просто 
изчисляваме местния часови ъгъл на точката на Овена -  tМ √( LHAМ) така, че да се 
получи цял градус както е показано по-долу: 

 

tМ √( LHAМ√) = tГР √( LHAГР√) - λW = 126° 23.5’ - 35° 23.5’ W = 91° 00.0’ 
 

Географската ширина приемаме до най-близкия цял градус, в случая тя ще 
бъде φ = 20° 00.0’ N. С други думи приемаме едно виртуално счислимо място с 
координати ширина φ = 25° 00.0’ N и дължина λ = 035° 23.5’ W. 

 
С ширина φ = 25° N и местен часови ъгъл на точката на Овена -  tМ √( LHAМ) = 91° 
влизаме в горната таблица и избираме, примерно, трите звезди с ромб – Regulus, 
Rigel и Capella. Звездите, отбелязани с ромб, са разположени почти на 120° една 
от друга и дават най-благоприятната комбинация за триъгълник на мястото. Могат, 
разбира се, да се изберат и някои от другите звезди. Техните височини и азимути 
за часови ъгъл 91° ще бъдат както следва: 

 
Regulus   Rigel     Capella 
 
h = 30° 56’  Az = 091°  h = 54° 44’  Az = 201°  h = 67° 01’  Az = 339°  
 

Като предполагаме, че местният часови ъгъл на точката на Овена = 91° е изчислен 
към корабно време 18:33 часа и като знаем, че 1° от дъгата е равен на 4 минути 
време, в 18:37 часа корабно време вземаме данните за часови ъгъл 92° и т.н. 
Освен, че таблиците ни дават готови отговори за счислимата височина и азимут, 
те служат и като звезден глобус за бързо намиране на звездите. Примерно, в 18:33 
часа нагласяваме секстана на отчет 30° 56’, излизаме на крилото на мостика, до 
репитера на жирокомпаса и го насочваме по пеленг 091°. Звездата кацва на 
хоризонта, малко по-високо или малко по-ниско от него. С микрометричния винт на 
секстана докарваме звездата точно до хоризонта, засичаме момента по 
Гринуическо време на хронометъра, коригираме го с поправката на хронометъра и 
изчисляваме  местния часови ъгъл на точката на Овена към този момент с такава 
дължина, че да получи до цял градус. Точката с ширина 30° N и новата дължина, 
примерно 35° 31.2’ W ще бъде тази, от която ще се нанесе на планшета азимута и 
преноса (разликата между поправената наблюдавана височина и табличната и 
стойност). В това е целият фокус. Вземат се още две линии и триъгълникът на 
мястото е готов. Мястото се пренаса по пеленг и разстояние за прецесия и нутация 
на северния географски полюс за съответната година и това е крайното място на 
кораба.  
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Писането на тези обяснения е по-дълго от самата операция. С добра тренировка и 
минимална аритметика се получава достатъчно надеждно място. Тези таблици са 
били разработени за пилотите от ВВС на САЩ малко преди Втората световна 
война, но са се оказали много удачни и за морската навигация. След войната, 
подобни таблици, но малко по-сложни се разработват и в Съветския съюз под 
името ВАС-58. Те не се изучаваха по наше време във Морското училище и не бяха 
разпространени в търговския ни флот. 

 
6. Океански преход и предизвикателсва 

 
В началото на юли 1972 год. корабът натовари почти пълен товар и отплавахме за 
Хавана, Куба. Няма да описвам прехода през Средиземно море, защото там 
нямаше много място за мореходна астрономия. Плавенето извън видимост на 
брега е единствено между нос Матапан и нос Пасеро, Сицилия и от Алжир до нос 
Гата, Испания. След излизане от Гибралтарския пролив започна истинската 
практика по мореходна астрономия. Вахтата 04:00 – 08:00/16:00 – 20:00 часа 
имаше честа да прави сутрин и вечер астрономически наблюдения по звезди и да 
определя мястото на кораба и поправката на компаса по изгрев и залез слънце. 
Вахтите 08:00 – 12:00/20:00 – 24:00 и 12:00 -16:00/00:00 – 04:00 се занимаваха с 
определяне на мястото на кораба по разновременни линии на слънцето и по 
неговата кулминация. Те също определяха поправката на компаса по слънцето 
във височина като използваха таблиците АВС. За да няма ощетени в подготовката, 
вахтите на курсантите се въртяха периодично, за да могат всички да преминат 
през всяка вахта. 

 
Третият помощник-капитан на кораба беше Божидар Добрев, два випуска преди 
нашия и даваше вахта на ходовия мостик от 08:00 до 12:00. С него се познавах 
добре и по време на неговата вахта отивах там и преписвах предварително 
необходимите ми пет реда от таблиците Air Navigation (Selected Stars) за 
ежедневните на астрономическите наблюдения сутрин и вечер. После измервах 
височините, поправях ги с обща поправка, привеждах ги към един момент и престо 
– задачата е решена. 
 
Първото пристанище след България беше Лас Палмас на остров Гран Канария, 
където корабът престоя около 12 часа за приемане на бункер. След него следваше 
дълъг океански преход до Хавана. Вахтите се заредиха монотонно, една след 
друга. Аз си решавах задачите по определяне на мястото по звезди наравно с 
всички останали и ръководителят на вахтата проверяваше обикновено линиите, 
нанесени на планшета. Моите линии се получаваха в малък четириъгълник от 
четири височинни линии на звезди и пета контролна линия, която минаваше през 
четириъгълника. Естествено, за толкова линии на мястото трябваше много повече 
време от минимум изискваното време за 2 – 3 звезди. Естествено, ползвах 
способа с готовите отговори на таблиците Air Navigation (Selected Stars). 
Всъщност, това не беше нищо ново за мен, защото имах парктическия опит от 
летните практики в техникума. 

 
Неминуемо, един ден и аз попаднах под внимателното око на кап. 1 ранг 
Стойнешки. Забелязъл човекът, че решавам задачите необичайно бързо и дойде 
на моята щурманска маса за проверка. Показвам му планшета с изолиниите и 
обсервованото място на кораба изписано като дължина и ширина. Кап. Стойнешки 
не падаше от Марс и веднага ми поиска листа с изчисленията. Аз му го връчих без 
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никакво притеснение поради простия факт, че всички записи в него бяха 
съкращения на английски език, а това не беше силната страна на тогавашните 
военноморски офицери. Моят ръководител подуши с професионалния си нюх, че 
неще не е така както се очаква да бъде и ме запита по какъв способ съм решил 
задачата. Аз, като честната Калудка, му отговорих веднага – по способа на Air 
Navigation, другарю капитан първи ранг. Човекът само дето не подскочи и в 
отговор изстреля: „Орлине, не предполагах, че един сериозен курсант като тебе 
може да използва такъв компрометиран способ”. Никой дотогава не ми беше 
казвал, че таблиците Air Navigation (Selected Stars) са „компрометирани”. Те се 
използваха широко в БМФ, „Тексим” и „Булет”. Всеки способ си има предимства и 
недостатъци. Таблиците ТВА-57 решаваха счислимата височина с точност до 0.1 
миля, а счислимите височини в таблиците за Air Navigation бяха дадени с точност 
до една миля. Някой би казал, че това е десет пъти по-малка точност. Точността 
на решаването на счислимата височина е едната половина на задачата. Другата 
половина е вземането на самата височина със секстана, където ако се получи 
грешка поради неопитност от 2 минути, т.е. 2 морски мили, никаква точност на 
таблиците не ще помогне. Ръчната оброботка на един куп логаритми на 
тригонометречни функции може често да доведе до грешка. 
Помислих да защитя своята теза, но вместо това отвърнах: „Другарю капитан 
първи ранг, аз мога да изчисля височините и азимутите на светилата с точността 
на ТВА-57 и бързината на Air Navigation”. Кап. Стойнешки беше шокиран за втори 
път в течение на две минути и ми каза, че това е невъзможно. Аз, обаче, 
продължих да твърдя, че това е напълно възможно и кап. Стойнешки, който беше 
много етичен човек, ми предложи да се обзаложим. Залогът не беше висок – по 
едно силно питие. По това време нямаше Drug & Alcohol Policy и въпреки това, 
хората не се напиваха. Кап. Стойнешки ме попита как планирам да осъществя 
намерението си, но аз бях вече достатъчно благоразумен да не му откривам 
всичките си козове. Той не настоя, но и аз вече знаех за какво говоря след като 
направих тази декларация. 

 
На следващия ден сутринта изчислих периода на навигационното здрачаване по 
астрономическия алманах. Приех, че снемането на всяка звезда от избарните по 
Air Navigation ще ми отнеме две минути за наблююдение и отчитане на момента по 
хронометъра. Океанските изгреви и залези са красиво нещо, но аз не забелязвах 
това. Мен ме тревожеше единствено фактът, че около изгрев и залез в тропика на 
небето се появяват частично бързо движещи се облаци, които могат да закрият  
временно някоя от предварително подбраните звезди. Моята обичайна система 
беше 4 звезди плюс една контролна, но в дадения случай приписах от таблиците 
на  мостика един дипазон от пет реда височини и азимути като първия ред го 
преписах с четири минути (1° часови ъгъл) преди началото на навигационното 
здрачаване за всичките 7 подбрани звезди. Тези данни щяха да ми служат за 
звезден глобус. Предположих, че ще взема първата звезда, примерно в 18:29 часа 
корабно време, втората в 18:31 часа и т.н. В допълнение към горното, изчислих и 
счислимото място на кораба по ширина и дължина към момента на наблюдението.  

 
Следващият етап беше да изчисля височините и азимутите на тези 7 звезди през 
две минути една от друга, по официалната бланка на таблиците ТВА-57. Това 
отнема време – все още нямаше компютри и калкулатори. Всички изчисления 
извърших ръчно и ги препроверих. Отне ми поне 1.5 – 2 часа пресмятания. Бях 
абсолютно уверен, че никога не ще взема височините на светилата в точно 
преопределиния момент, но и за този проблем си има решение. В таблиците ТВА-
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57, мореходните таблици МТ-63 и Air Navigation има прости спомагателни таблици 
часови ъгъл за промяна на височината на светилито за четири минути време, т.е. 
за 1° часови ъгъл и таблици за промяна на височината на светилито за период 
между 0° и 4° през 10 минутен интервал от време. Тези корекции бяха внимателно 
записани в табличен вид за всяко светило (звезда) на отделен лист хартия. С това 
беше завършена подготовката. Имах предизчислените височини и азимути на 7 
навигационни звезди рано предиобед, т.е. имах един предизчислен мини - Air 
Navigation.  

 
С настъпването на вечерната здрачина (бяхме по средата на Атлантическия 
океан), взех шест височини в предизчисления интервал. От тях избрах четири 
подходящи по азимут и пета контролна линия. Имайки готовите предизчислени 
височини и азимути на светилата от предиобед, просто корегирах височините за 
разлика във времето, приведох ги графично към един зенит, задачата беше 
решена бързо и точно, много преди останалите вахтени курсанти и резултатът - 
предаден на кап. Стойнешки. На планшета имаше чудесен малък четириъгълник с 
пета контролна линия на мястото, която преминавше през него. Дълго гледа кап. 
Стойнешки планшета и изчисленията и не можеше да повярва на магията. Попита 
ме как стана това, с тази бързина и по таблиците ТВА-57.  Напомних му за облога 
и той извади бутилка „Плиска”, наля по чашка и попита как става това. След като 
си казахме наздраве, бръкнах в джоба си и извадих листа с корекциите на 
височините за 4 минути време и през 10 секунди време. Моят преподавател беше 
силно впечатлен, но все пак, коментира, че съм се подложил на риск – какво би 
станало ако всичките тези предизчислени звезди са в обалци. Отговорих му, че 
това са 7 от най-ярките налични звезди и ако облачността е такава, че всяка една 
от тях е закрита, тогава  нито една таблица не ще му помогне, просто защото те не 
биха могли да бъдат наблюдавани. Кап. Стойнешки помисли, съгласи се с моето 
мнение и наля повторно. 

 
7. Анализ на точността 
 
Основната критика на таблиците Air Navigation по отношение на тяхната неточност 
беше, че преносите (разликата между обсервованата и счислимата височина) бяха 
много големи – до 35 мили. Това в съчетание с подмяната на частта на кръга на 
равните височини с права допирателна към него врошава точността на 30 – 35 
мили пренос. Нека да видим дали това е така. По-долу, на Фиг. 1 са показани два 
кръга на равните височини за зенитни разстояния Z = 1200 минути (1200 морски 
мили) или това е 20° за всеки кръг на равните височини. Това означава, че 
височината до светилата от всяка точка на съответния кръг е 70°. Това е 
сравнително неблагоприятно условие, понеже радиусът Z на кръговете на равните 
височини (КРВ) става по-малък и разликата между пресечните точки на КРВ и 
пресечната точка на допирателните към тях се увеличава, което понижава 
точността на мястото. ПО 1 и ПО 2 са така наречените полюси на осветяването на 
всяко светило. Това е прободната точка върху земната повърхност на правата 
линия, която съединява светилото с центъра на планетата Земя. КРВ се пресичат 
в две точки и ние ще приемем, че счислимото място на кораба е в близост до 
долната пресечна точка, както и условието, че и двете височини са измерени в 
един и същ момент от двама наблюдателие на борда. 
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Фиг. 1 

 
 

 
 

Фиг. 2 
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Чертежите са направени в мащаб при използване на програмата AutoCAD. 
Чертежът на Фиг. 2 е уголемена проекция на чертежа на Фиг. 1 в района на 
счислимото място. Преносите за двете светила са умишлено избрани като 
възможно най-големите за способа на Air Navigation – 35.2 мили и 36.2 мили, т.е 
умишлено се въвежда втори неблагоприятен фактор. На практика преносите по 
спосаба на Air Navigation не са по-големи от 15 – 20 мили. Черните линии са 
реални отрязъци от КРВ от Фиг.1, сините стрелки са азимутите на двете светила, а 
сините линии, които са перпендикулярни на азимутите, са допирателните към КРВ, 
чиято пресечна точка се приема за обсервованото място. Всъщност, истинското 
обсервовано място е в пресечната точка на двата КРВ. Разликата между двете 
точки е 0.54 мили, което е грешката от приемане на допирателните като част от 
линиите на мястото. 
 
Ако добавим още 0.5 мили от окръгляванато на височина от таблиците Air 
Navigation плюс още 0.5 мили от окръгляванато на азимутите до цял градус и 
предположим, че всички тези грешки действат в една посока, точността става 1.5 
мили. Това е напълно достатъчна точност за практически нужди в океана. 

 
8. Заключение 

 
Повече не бях обезпокояван по моите методи и практики на мореходната 
астронмия. Корабът си извърши рейса да Хавана, и Нуе Витас, Куба, посетихме 
фабриката за хавански пури в Хавана, вилата на Хемингуей - Финка Вихия, и 
отплавахме под баласт до мароканското пристанище Сафи, на северозападния 
атлантически бряг на Африка. Там натоворихме пълен товар от насипен фосфат и 
се прибрахме в Бургас на 12.09.1972 год. след повече от два месеца на борда на 
моторен кораб „Петър Берон”. От Бургас до Варна бяхме извозени на две десантни 
баржи на ВМС, от чиито командири - лейтенанти се очакваше да демонстират по-
добра навигационна подготовка, а не да разчитат на завърналите се от практика 
курсанти да им показват къде да направят поворота от Бургаския кръг за разделно 
движение към нос Емине. 

 
Според мен, изводът от тази история е, че всеки навигационен способ си има 
своите предимства и недостатъци. Да вземем например изчислявянета на 
височината и азимута по ТВА-57. Повечето биха казали, че тази таблица осигурява 
много висока точност. Първият върос е много висока точност на кой параметър? 
Очевидно, това е счислимата височина на светилото, но това е половината от 
задачата. Другата половоина е точността на замерване на обсервованата 
височина. Ако щурманът или вахтеният помощник-капитан няма опит в 
измерването на височини на светила и най-точната таблица не ще му помогне при 
определя на мястото на кораба по астрономически способи. 

 
От друга страна, кому е небходимо в търговския флот точност на мястото на 
кораба до 0.1 миля, когато най-близкия бряг е на стотици или хиляди мили от 
кораба? Една до една и половина мили точност в открития океан са напълно 
достатъчни за практическити нужди. При преход в открития океан корабът е 
подложен на мощни течения като Куросиво, Гълфстрийм, Екваториалното течение 
и др. В допълнение, силните ветрове като пасати или мусони, както и щормовете 
могат да отклонят значително кораба от планирания курс. Корабът трябва 
постоянно да коригира курса си като отчита последното обсервовано място. При 
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подхождане на бряг от окена или в т.н. точка landfall, точността на астрономията от 
1.5 мили е предостатъчна. 

 
Справедливо е да се запита също въпроса за наблюдението. Едно от основните 
задължения на вахтения помощник-капитан е да води надлежно наблюдение – 
визуално, слухово и с помощта на наличните технически средства. Отлъчване на 
вниманието му от наблюдението, макар и в средата на океана, трябва да става за 
много кратко време, като наблюдението се възлага на кърмчията. С мореходните 
таблици или ТВА-57, изчислението за всяка линия на мястото е трудоемка и 
сравнително дълга операция, около час, час и половина. С таблиците Air 
Navigation това време се свежда до 15 минути. Кое е по-важно в средата на океана 
или далеч от брега – точността на ТВА-57 и отлъчване на помощник-капитана от 
наблюдението за час, час и половина, или точността на Air Navigation с 
намаляване на това време с четири до пет пъти? Мисля, че отговорът на въпросът 
е ясен. 

 
Другото голямо предимство на таблиците Air Navigation, че те служиха не само за 
бързо намиране на счислимата височина и азимут, но също така и като звезден 
глобус. 

 
В дългогодишната ми практика като капитан на търговски кораби се хубедих, че 
подхождането от океана на такива възлови точки като Mona Passage и Caicos в 
Караибско море, източния бряг на Магелановия проток, подхождане на пролива 
Гибралтар от запад, подходът към нос May за Филаделфия, САЩ, 8 градусовия 
канал между остров Minicoy и Mалдивските острови, подходът от запад към остров 
Pulau We за пролива Малака и много други места изискват сравнително точно 
място на кораба след дълъг океански преход. До първите години на 1980 г. това 
ставаше единствено чрез способите на мореходната астрономия. Веднъж 
уточнено мястото, корабът вклачваше радара и на 30-40 мили от брега 
определяше много по-точно място. 

 
В заключение, по времето, когато все още нямаше GPS и търговският кораб 
разчиташе в океана само на мореходната астрономия, подходът към различните 
способи трябваше да бъде по-рационален. Безсмислено е да се търси висока 
точност, когато тя не е необходима и в много случаи непостижима поради слабите 
практически умения на наблюдателя за измерване на височините на небесните 
светила. 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ 

Marine Superintendent 

Aberdeen, UK 

1st June   2012 
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