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ИЗ ИСТОРИЯТА НА АСТРОНАВИГАЦИЯТА (НЕОБХОДИМО УТОЧНЕНИЕ) 
1. Увод 

През първата половина на ХІХ век, капитан Томас Х. Съмнър изработи методика 

за построяване на линия на мястото по измерена височина на едно светило. Той 

формулира този метод по принуда на обстоятелствата през декември 1837 г., при 

подхождане на канала St. George's между Ирландия и Уелс. Към този момент, 

капитан Съмнър имаше само едно счислимо място и силните ветрове от юг-

югоизток, които притискаха неговия кораб към подветрения ирландски бряг. 

Гъстата облачност не му даваше възможност с дни за вземане на височина. 

Сутринта, когато те вече плаваха в канала St. George, облаците се изчистиха за 

кратък момент и той успя да измери височината на слънцето. Следващата задача 

на капитан Съмнър беше да намери как да извлече най-голямата информация от 

тази единична височина, за да узнае мястото на кораба с най-добра точност.  

2. Астронавигацията в началото на XIX-ти  век 

Преди развитието на астронавигацията, моряците са плавали по изчисление 

(счисление). Този метод се използва и до ден днешен и е включен в един от 

първите уроци по предмета навигация. Всичко онова, от което се нуждае 

щурмана, е начин за измерване на курса и проплаваното разстояние. Курсът се е 

измервал чрез магнитния компас, който е бил известен в Европа още от XII век. 

Проплаваното разстояние се получава от умножението на времето по скоростта 

на кораба. Скоростта се е измервала с ръчен лаг и пясъчен часовник. 

Вахтеният помощник капитан е измервал скоростта на кораба по лага  на всеки 

половин час и я е умножавал по времето, за да получи проплаваното разстояние. 

Разстоянията и скоростите са се записвали надлежно в специален дневник и 

ежедневно добавяни, за да се поддържа запис за текущото счислимо място на 

кораба. 

Счислението беше все още основният метод както по времето на плаването на 

капитан Съмнър в Северния Атлантичиски океан на път за Шотландия, така и до 

неотдавна – средата на 90 години на XX-ти век, до появата на GPS.  Навигаторите 

по онова време са били доста опитни в счислението и това се демонстрира от 

факта, че след плаване повече от 600 морски мили, невязката между счислимото 

и обсервованото място е била само 30 мили, което е грешка по-малко от 5 % при 

измерването на скоростта, времето и курса. Това е още по-забележително с 

отчитането на променливото време – вълнение, вятър, условията на плаване, 

включително късите галсове в Северно море и теченията. 

3. Обедното наблюдение 

Първите астрономически методи в морската навигация позволяваха да се 

определи ширината по измервана на височината на слънцето при кулминация. За 

този метод се изискваше да се знае само склонението на слънцето към този ден.  

Друг известен способ за определяне на ширината беше чрез измерване на 

височината на Полярната звезда при зазоряване или здрачаване, след което се 

прибавяха прости корекции, защото Полярната звезда не е точно в северния 
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небесен полюс.  Естествено, Полярната звезда може да се наблюдава само в 

северното полукълбо. 

Първоначално височините са се измервали с астролаб, прав ъгломер, обратен 

ъгломер и октант. През 1750 г. е изобретен секстантът, такъв, какъвто го 

познаваме в наши дни. Поради факта, че определянето на ширината по 

кулминация е сравнително просто и не изисква точно време, този метод се ползва 

и до днес. 

4. Дължина по хронометъра 
Астрономическото изследване на кралската обсерватория в Гринуич, което беше 

подпомогнато от изобретяването на телескопа, допринесе в крайна сметка до 

появата на доста точни астрономически данни. В резултат на това, през 1767 г. се 

появява първият английски морски астрономически ежегодник. Точните 

ефемериди позволиха на новия метод за определяне на средното слънчево време 

по Гринуич чрез използване на „лунните разстояния”. Капитан Кук успява да 

получи удивително добро картографиране на бреговете на Австралия и Нова 

Зеландия посредством използването на този метод. 

Все пак, преди изобретяването на точни часовници, мореплавателите почти 

нямаха възможност да определят географската си дължина на море. След 

откриването на хронометъра от Джон Харисън в средата на XVIII-ти век, морските 

хронометри станаха постепенно постоянен инструмент на борда на морските 

кораби. 

С това развитие, методите за намиране на мястото на кораба на море започнаха 

да се подобряват още повече. Прекият подход беше определяне на ширината по 

кулминация на слънцето. След това можеше да се определи дължината с 

използване на ширината изчислена по кулминация на слънцето, като се 

измерваше височината на небесно светило в почти източна или западна посока. 

Този метод се наричаше „Наблюдение по време” (Time Sight). Един практически 

проблем с наблюдението по време беше изискването за наличие на колкото се 

може по-точна ширина на мястото. Тази зависимост от ширината се намалява ако 

светилото е почти на изток или на запад, но това не е винаги практически 

възможно. 

5. Наблюдението по време - The "Time Sight" 

Най-често използваният метод за решаване на астрономическата задача от 

късния XVIII-ти век до първата половина на ХХ-ти век беше наблюдението по 

време. Светилото, което се използваше най-често, беше слънцето. С височината на 

слънцето можеше да се изчисли местното видимо време, което след това се 

преобразуваше в дължина. Първоначално, дължината се е изчислявала като 

единици за време – часове, минути и секунди, което дава на способа името 

„наблюдение по време”. 

Ако височината на слънцето (h) се измери и ширината на наблюдателя (φ) е 

известна или предварително изчислена (например по кулминацията на 

слънцето), местният часови ъгъл на слънцето (tͼ) може да се пресметне по 

формулата:    
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 Sin hͼ = Sin φ x Sin δ + Cos φ x Cos δ x Cos (tͼ)   [ 1 ] 
където δ е склонението на слънцето. 
 За изчисляване на (tͼ), горната формула се преобразува във вида показан 
по-долу: 

    [ 2 ] 

Склонението на слънцето (δ) се взема от морския астрономически ежегодник. 

Местният часови ъгъл на слънцето (t⊙), който е изразен в единици от време e 

еквивалентен на истинското местно време на наблюдателя (Ти): 

t⊙ = 12h 00m 00s GMT – Ти - ако слънцето е на изток от меридиана на 

наблюдателя 

t⊙ = 12h 00m 00s GMT + Ти - ако слънцето е на запад от меридиана на 

наблюдателя 

За пресмятане на дължината, местното истинско време (Ти) трябва да се 

преобразува в местно средно време (Тср) както следва: 

 Тср = Ти + ЕоТ   [ 3 ] 
Стойността на уравнението на времето ЕоТ (Equation of Time), което е разликата 

по време между истинското и средното време на първия меридиан. Неговата 

величина варира ежедневно и е дадена в морския астрономически ежегодник. 

Дължината на наблюдателя (λ) се получава като разлика между средното 

слънчево време на кораба и средното слънчево време по Гринуич (GMT). 

λ: = (Тср – GMT) : 15 (:/час)    [  4 ] 
Горните обяснения са базирани на истинското и средно слънчеви времена и са  

валидни само за наблюдения по слънцето. За другите небесни светила, към 

местния часови ъгъл трябва да се прибави или извади гринуическия часови ъгъл 

на светилото към момента на наблюдението. 

 

6. Съмнъровата линия на мястото  
Схемата за определяне на ширината по кулминация и дължината по наблюдение 

по време беше прост и широко разпространен метод на всички морски кораби в 

началото на ХIХ-ти век. Все пак, той имаше един основен недостатък – при грешка 

в получената ширина, дължината се оказваше също погрешна. При взимане на 

височина близко около обед, грешката в дължината може да бъде доста голяма, 

защото паралелът на получената ширина и кръгът на равните височини, който се 

получава при измерване на височината на слънцето, се пресичат под много 

неблагоприятен ъгъл. При това положение, грешката в изчислената дължина би 

могла да бъде значително по-голяма от грешката в ширината. От друга страна, 

ако височината се измерва, когато светилото е в източна или западна посока, 

грешката в ширината ще доведе до много малка грешка в дължината. 

Капитан Съмнър също знаеше този недостатък на способа, докато се опитваше да 

измисли как най-добре да използва своята единична височина, която беше 

измерена около 2 часа преди обед. Той със сигурност е притежавал способността 

да направи добър анализ, защото на млади години беше следвал и изучавал в 

Харвард математика, тригонометрия и астрономия. Капитан Съмнър беше 
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загрижен за мястото на кораба при наличието на силни ветрове от юг-югоизток, 

които го отнасяха към подветрения ирландски бряг. Към момента неговият курс 

е бил изток-североизток (067.5:). Мястото, което беше получено с неговата 

счислима ширина и използване на метода на наблюдение по време лежеше на 

изток от счислимото място, и по-далече от ирландския бряг в сравнение със 

счислимото място. Въпреки това, като внимателен навигатор капитан Съмнър 

съзнаваше, че полученото място съдържа значителна грешка в ширината и още 

по-голяма грешка в дължината. Тогава, той се опита да види какви ще бъдат 

последиците от тези вродени на способа грешки.  

Изчислението беше повторено с ширина 10’ по на север от счислимата (т.е. 

приемайки, че е по-северно, към подветрения бряг). В резултат се получава второ 

място, което е още повече на изток от предишното. Трето изчисление със същата 

височина и момент му дава трето място, отново по на изток от първите две места. 

С полагането на всички тези три места на картата, капитан Съмнър осъзнава, че 

всичките лежат на една права линия (която е фактически един сегмент от кръга 

на равните височини). Той осъзнава също, че това трябва да е линия на мястото, 

която се е получила от неговите три изчисления на дължината по височината на 

слънцето, както и това, че неговият кораб трябва да се намира някъде по тази 

линия. 

Това е едно от онези най-необичайни съвпадения в историята, когато получената 

линия на мястото не само съвпадаше с курса на неговия кораб, но също така 

водеше пряко към фара Смолс, който беше критична точка за поворот на брега на 

Уелс (Според автора, линията на мястото е водела не към фара Смолс, а към фара 

на скалата South Bishop виж приложената карта). По този начин, капитан Съмнер 

заключава, че ако продължи да държи курс на изток-североизток по тази линия 

на мястото, фарът Смолс ще бъде забелязан рано или късно. След около час фарът 

наистина се открива, въпреки ниската видимост и плаването продължава 

безопасно покрай западния бряг на Англия. 

До момента, до който капитан Съмнър не беше принуден от обстоятелствата да 

намери начин за начертаване на астрономическа линия на мястото, все още 

нямаше установена техника за извършване на тази задача. Астрономите и 

картографите знаеха, че измерената височина на едно светило дава кръг на 

равните височини по земната повърхност около неговия проектиран полюс на 

осветяване. Те даже можеха да изчислят място по пресечните точки на два такива 

кръга, но изчисленията бяха много сложни и не бяха разпространени сред 

навигаторите на море. 

Заключението на Съмнър, че този метод за нанасяне на кръга на равните 

височини дава истинския пеленг към точка на брега, беше важно подобрение на в 

навигационната техника по онова време. Това даде възможност на навигаторите 

да подхождат брега към някоя отличителна точка и след това да плават край 

брега до крайната си цел. 

По-долу се дава личното описание на случая, така както е възпроизведено в от 

него по следния начин:  
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След отплаването на 25.11.1837 год. от Чарлстън (Южна Каролина) за Грийнок 

(Шотландия), серията от тежки бури от запад обещаваше бърз преход. След 

преминаване на Азорските острови, вятърът преобладаваше от юг с дъждовно 

време и ниска видимост. След преминаване на 21° западна дължина, нямаше 

никаква обсервация до наближаванeто на брега, но измерването на дълбочините с 

лот предполагаше, че корабът не е далеч от края на банката. Времето сега беше 

по-бурно, с много ниска видимост и вятърът все още беше от юг. При достигане по 

счисление след полунощ на 17 декември траверса на фара Тъскър на около 40 мили 

от дясно, вятърът се завъртя от югоизток. Корабът се придържаше близко към 

вятъра и бяха сменени няколко галса за запазване, доколкото беше възможно, на 

положението му непроменено до настъпването на деня. Със зазоряването не се 

виждаше нищо наоколо и корабът поддържаше курс изток-североизток (067:) под 

намалени ветрила. Към 10 часа сутринта беше взета една височина по слънцето, 

като моментът по хронометъра беше отбелязан. Плавайки до тук без никакви 

обсервации, беше ясно, че в счислимата ширина е възможна да има грешка и на нея 

не можеше да се разчита много. 

При използването на тази ширина за намиране на дължината по хронометъра се 

оказа, че тя е на 15’ на изток от счислимото място, което при ширина близо 52° е 

равно на 9 морски мили. Това се съгласуваше сравнително добре със счислението, 

но имайки съмнение в ширината, изчислението беше повторено със счислима 

ширина 10’ по-северно, което постави кораба на 27 мили изток-североизток от 

последното му място. Направи се трети опит с изчисляване на ширина, равна на 

счилимата плюс 20’ на север. Това постави кораба още повече на изток-

североизток и на още 27 мили по-нататък. Беше забелязано, че всички тези три 

точки лежаха на една права с посока към фара Смолс. Тогава изведнъж стана 

ясно, че обсервованата височина на слънцето е била еднаква във всички тези три 

точки, на фара Смолс и на кораба в един и същ момент, ако хронометърът е бил 

точен. След като се убедих в тази истина, корабът бе оставен на курс изток- 

североизток при югоизточен вятър и за по-малко от час фарът Смолс се появи в 

близост, на пеленг Е.N.E. 1/2 E. – около 073°. 

Счислимата ширина (51: 37’ N) беше погрешна с 8 мили. Ако се изчислеше 

дължината с тази ширина, мястото на кораба би било погрешно с 31.5’ дължина, 

твърде далече на запад и с 8 мили на юг. Поради приливите, теченията или 

грешката на лага, корабът беше изпреварил счислимото си място с 1 миля на 20 

мили (5 %). 

Очевидно, вземането на една обсервация, през всеки час на деня и при всеки ъгъл 

между меридиана (на наблюдателя) и посоките изток или запад, се оказва 

полезна на практика, доколкото може да се разчита на (точността) на 

хронометъра. 

7. Построяване на Съмнъровата линия на мястото 

В началото на XIX-ти век Натаниъл Боудич беше разработил и публикувал някои 

опростени за пресмятане на наблюдението по време. Боудич изработи също 

някои пред-изчислени  таблици, които публикува в своята книга „American 
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Practical Navigator”. Методът, който капитан Съмнър използва при измерването и 

обработката на височината, е известен като „трети метод на Боудич” и се 

получава след известно преработване на формула [ 2 ]. С това, формулата 

придобива следния вид: 

    [ 5 ] 

(φ - δ) – при едноименни ширина и склонение 

(φ + δ) – при разноименни ширина и склонение 

 
Боудич е дал значенията на функциите sin и cos в специални таблици, но за да се 

избегне изчисляване на дробни части, тези функции са умножени по 100,000 за 

получаване на цели числа. 

 
В примера си, капитан Съмнър ползва две различни от действителния случай 

ширини за намиране на две точки от кръга на равните височини – φ = 51: N и φ = 

51: N. По-долу е приведен публикуваното от капитан Съмнър за изчисление на 

дължината в точка А: 

Наблюдавана поправена височина на слънцето - h⊙ 

За точка А на ширина 51⁰ N 

Ширина  51: 00’ N      log Sec.   0.20113 

Склонение  23: 23’ S      log Sec.   0.03722 

Сума   74: 23’  Нат. Cos = 26920 

h⊙   12⁰ 10’  Нат. Sin  = 21076 

 H    M     S   Разлика =    5844   log    3.76671 

 1   43   59 преди обед – логаритъмът се увеличава       

4.00506 

            12   00  00 

10  16  01    истинско корабно време 

- 3  37    ЕоТ (уравнение на времето) 

            10   12  24    средно корабно време 

            10   47  13    средно гринуическо време по хронометъра (GMT) 

                    34  49 = 8: 42 ¼ ‘ W = λ 

  

И така, точка А, която има координати φ = 51: 00’ N и λ = 008: 42.3‘ W. По 

аналогичен начин се пресмята и точка A’, която ще бъде с координати φ = 53: 00’ 

N и λ = 004: 49.5‘ W. Това е примерът съгласно книгата на капитан Съмнър „А New 

and Accurate Method of Finding a Ship’s Position at Sea, by Projection on Mercator’s 

Chart ”. В нея той твърди, че както на практика на борда на кораба на 17 декември 

1837 г., така и у дома, където изработва примера с две други точки от линията на 

мястото - А и В, той твърди, че с тези координати линията на мястото минава 

през фара Смолс. 
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Приложената по-долу схема е примерът на капитан Съмнър, който се описва във 

всички публикации на тази тема. Навсякъде, даже и в уважаваното от мене 

издание на един от учебниците по мореходна астрономия – издание на 

Министерството на народната отбрана – 1953 г. (буквален превод от руски език), 

се цитира как линията на мястото излиза на фара Смолс  - виж Фиг. 1 по-долу. 

Авторът на настоящото изследване доказва, че това не е така. 

 

 
Фиг. 1 – Обяснение на капитан Съмнър за точките А и А’ 

 

Авторът на настоящото изследване си поигра малко с калкулатор Casio fx-85ES и 

изчисли отново точки А и А’. Координатите съвпадаха с абсолютна точност, макар 

и да използвах формула [ 2 ]. Както се каза по-горе, формула [ 5 ] е просто една 

модификация на формула [ 2 ] с цел избягване на двойно логаритмуване за 

ширината и склонението в числителя на формула [ 2 ]. Сегашните калкулатори 

изчисляват моментално всякакви тригонометрични функции до 10 знака след 

десетичната точка. В изчисленията на автора се ползваха до 6 знака след 

десетичната точка и това осигури висока практическа точност.  

 

Във връзка с повторното пресмятане, авторът постави точки А и А’ на 

меркаторската карта на British Admiralty No. 1121 и за най-голямо учудване 

откри, че така изчислената линия на мястото на капитан Томас Хъбърд Съмнър 

не преминава през фара Смолс, а през фара South Bishop, който е на 12 мили 

североизточно от фара Смолс. Това по никакъв начин не омаловажава откритието 

на капитан Съмнър, но учудващото е, че повече от 170 години се цитират 

непроверени твърдения. Този факт се вижда ясно на карта 1121,  част от която е 

показана на Фиг. 2. 
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За по-голяма автентичност, авторът повтори изичисленията на трите точки на 

капитан Съмнър така, както са описани в в неговия труд и които е цитиран по-

горе. От направените изчисления по формула [ 2 ] за ширини 50° 37’ N, 57° 47’ N и 

57° 57’ N се получиха следните резултати за положението на точки 1, 2 и 3. 

 
Фиг. 2 – Задачата решена отново на BA Chart No. 1121 

 

1. При ширина φ = 51° 37’ N и по формулата по-долу 

     

Измерена и поправена височина  h  = 12° 10’ 

Склонение δ = 23° 23’ S 

     

Cos t = 0.915668 

Arc Cos t = 01h 34m 48s   преди обед  

                   - 12h  00m 00s   
    
        10h  25m 12s   истинско корабно време 
 ЕоТ                        3m 37s  (уравнение на времето) 
        10h  21m  35s   средно корабно време 
      10h  47m  13s   GMT по хронометъра 
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λ =                       25m   38s W = 006° 24.5’ W 
 
 
 
 
 

2. При ширина φ = 51° 47’ N и по формулата по-долу 

     

Измерена и поправена височина  h  = 12° 10’ 

Склонение δ = 23° 23’ S 

     

Cos t = 0.920307 

Arc Cos t = 01h 32m 07s   преди обед  

                   - 12h  00m  00s   
    
        10h  27m 53s   истинско корабно време 
 ЕоТ                         3m 37s  (уравнение на времето) 
        10h  24m 16s   средно корабно време 
      10h  47m  13s  GMT по хронометъра 

λ =                       22m   57s W = 005° 44.3’ W 
 

 
3. При ширина φ = 51° 57’ N и по формулата по-долу 

     

Измерена и поправена височина  h  = 12° 10’ 

Склонение δ = 23° 23’ S 

     

Cos t = 0.924983 

Arc Cos t = 01h 29m 21s   преди обед  

                   - 12h  00m  00s   
    
        10h  30m 39s   истинско корабно време 
 ЕоТ                        3m  37s  (уравнение на времето) 
        10h  27m  02s   средно корабно време 
      10h  47m  13s   GMT по хронометъра 

λ =                       20m   11s W = 005° 02.8’ W 
Точки 1, 2 и 3 бяха положени на карта № 1121, и съединени с права линия. 

Очевидно точка 3 се намира на брега и правата минава през фара South Bishop, а 

не през фара Смолс. С тази права права линия се възпроизвежда точно 

построението на линията на мястото така, както е било извършено от капитан 

Съмнър на 17.12.1837 г. на борда на неговия кораб. Нека да разгледаме 
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подчертаните изрази в приведения по-горе труд на капитан Съмнерс и да 

направим коментар. 

Беше забелязано, че всички тези три точки лежаха на една права с посока към 

фара Смолс. Тогава изведнъж стана ясно, че обсервованата височина на слънцето 

е била еднаква във всички тези три точки, на фара Смолс и на кораба в един и същ 

момент, ако хронометърът е бил точен. След като се убедих в тази истина, 

корабът бе оставен на курс изток-североизток при югоизточен вятър и за по-

малко от час фарът Смолс се появи в близост, на пеленг Е.N.E. 1/2 E. – около 073°. 

От направените изчисления и проектирането на курса върху карта 1121 се вижда, 

че фарът Смолс, в горния цитът трабва да се замени с фарът South Bishop. Всички 

останали подробности съвпадат - корабът е бил наистина на 8 мили на север от и 

на на 31.5 дъгови минути на изток от счислимото място. 

От друга страна, фаровете едва ли могат да са объркат през деня. Първият фар 

Smalls Lighthouse е бил поставен през 1775 и 1776 год. по плана на ливерпулския 

производител на музикални инструменти Henry Whiteside – виж Фиг. 3.  Той е бил 

издигнат на девет дъбови стойки, които са позволявали на морската вода да 

преминава межди тях. Въпреки че фарът беше подложен на известни удари на 

вълните,  той стоя на мястото си 80 години. Към първоначалните 9 стойки, 

значителна бройка допълнители укрепвания са били полагани по време на 

жизнения му цикъл. От тогава, проктът за изполване на такива стойки – колони е 

бил успешно използван при  много морски конструкции. 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Henry_Whiteside&action=edit&redlink=1
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Фиг. 3 – Фарът Смолс – импресия в ляво и макет в дясно 

 

 

 
Фиг. 4 – Фарът South Bishop 

 

Фиг. 3 и Фиг. 4 показват ясно, че фаровете са се различавали доста един от друг по 

онова време. От друга страна, картата на Фиг. 1 по-горе, която се използва 

навсякъде в специализирана литература, не е достоверна и съдържа доста 

неточности. Достатъчно е да се погледне мащаба на дължините, който е различен 

за различните дължини за цял градус. Освен това, картата на Фиг. 1 не съставлява 

част от труда на капитан Съмнер - „А New and Accurate Method of Finding a Ship’s 

Position at Sea, by Projection on Mercator’s Chart ”. 

Ако използваме неговия пример в горния ме труд за конкретния случай, той дава 

решението за линията на мястото с изчиславане на дължината за две ширини – 

51°N и 52°N. Изчислената дължина за 51°N  е λ = 008° 42.3’’ W, а за 52°N е λ = 004° 

49.5’’ W.  Ако съединим тези две точки, наречени от кап. Съмнър А и А’, върху 

карта 1121 с една права линия, тя ще съвпадне с правата показана на Фиг. 2 и ще 

премине през фара South Bishop, а не през фара Смолс. 

8. Заключение 

Капитан Томас Съмнърс (Thomas Hubbard Sumner) е този, който откри така 

наречената астрономическа линия на мястото на море и която носи неговото име 

(забравено за 40 години в България по времето на Народната Република) – 

„Съмнърова линия”. Методът на Съмнър за определяне на мястото на кораба на 

море е един от най-важните приноси, които някога са били направени в 

астронавигацията. Принципът, на който е основан този метод и който беше по-
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късно модифициран от френския адмирал Marc Saint Hilaire (Марк Сент Илер) се 

използва всеобщо и до ден днешен в морското корабоплаване, а до неотдавна и в 

авиацията, с наблюдения на слънцето, звездите и планетите.  

Способът на Съмнър е значим  и важен в наши дни така, както е бил и преди 

повече от един и половина век, когато първата му монография е била 

публикувана през юли 1843 г. Доказателство за това е фактът, че способът на 

капитан Съмнър е все още в основата на програмата за обучение на студентите и 

курсантите в морските учебни заведения по света, в това число и във ВВМУ „Н. Й. 

Вапцаров” – Варна. 

 

Капитан далечно плаване Орлин СТАНЧЕВ 

Marine Superintendent 

Aberdeen, UK 

7th June   2012 
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