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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Основната особеност на презокеанското плаване е, че то се осъществява в много голям 

район върху Земята. Толкова голям, че: 

- прилагането на класическата равнинна навигация не може да удовлетвори някои 

изисквания относно безопасността и ефективността; 

- условията и обстоятелствата от всички видове (метеорологични, хидрологични, 

социални и т.н.) в пределите на района на прехода се различават много.   

Осъществяването на презокеанското плаване изисква: 

- сериозна подготовка, която се състои преди всичко в избор на най-подходящия път; 

- стриктен контрол на движението на кораба и корекция при необходимост. 

Презокеанското плаване може да бъде осъществено чрез: 

- плаване по локсодрома; 

- плаване по ортодрома; 

- съставно плаване. 

Плаването по ортодрома и съставното плаване осигуряват по-къс преход между началната и 

крайна точки на плаване, поради което, при благоприятни хидрометеорологични условия те 

водят до икономии – съкращаване на времето на прехода и на експлоатационните разходи.     

Изборът на вариант за изпълнение на презокеанското плаване означава да се одобри един 

измежду няколко експертно определени варианта. Одобрението трябва да се извърши като се 

вземат предвид много обстоятелства –  техническите възможности на кораба, видът на товара и 

начинът на натоварването и укрепването му, очакваните хидрометеорологични условия за 

периода и района на плаване, административните и военнополитическите ограничения (ако има 

такива), рисковите фактори от всякакво естество и др.т. 

Всички навигационни изчисления на експертно определените варианти трябва да са 

извършени преди одобрението. Резултатите от тях са основата, върху която се наслагва ефектът 

от различните обстоятелства. 

Навигационните изчисления се състоят от: 

- изчисляване на локсодрома/и; 

- изчисляване на ортодрома/и; 

- анализ и проверка на резултатите. 

Изчисленията за презокеанско плаване задължително изискват от навигатора:  

- добро познаване на фигурата на Земята; 

- добри знания по сферична тригонометрия; 

- стабилни изчислителни умения; 

- добро познаване на проекцията на Меркатор; 

- способност за образно мислене; 

- умения за аналитичен и графичен контрол на работата. 

Фигура 1 показва локсодромата и ортодромата, които преминават през точките F (from) и T 

(to) и голямата разлика между тях в много отношения. 

Изчисленията, обяснени и извършени по-долу, са за плаване между две такива точки върху 

Земята-сфера. Избрана е тази фигура на Земята, тъй като: 

- тя е единствената фигура, върху която могат да се правят сравнителни изчисления между 

локсодрома и ортодрома чрез използване на сферична тригонометрия; 

- разликите между резултатите при изчисляване на локсодрома върху елипсоид и сфера са 

незначителни в сравнение с големите разстояния на океанските преходи. 

Предложен е комплект от удобни работни формули, който е съобразен с изчислителните  

възможности на инженерните джобни калкулатори с десетцифров дисплей.  

Основните употребени тук и употребявани в литературата съкращения са: 

- C (course) – най-общто обозначение на курс; 

- RLC (rhumb line course) – курс на локсодромата; 

- RLD (rhumb line distance) – дължина по локсодромата; 
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            Фиг. 1 

 

- MP F ; D F  (meridional parts of point F) – меридианни части на точка F; 

- MP T ; D T  (meridional parts of point T) – меридианни части на точка T; 

- DEP; W (departure) – отшествие (проекция на прехода по паралела в мили); 

- DMP; ΔMP (difference of meridional parts) – разлика в (между) меридианните части; 

- GCD; D (great circle distance; orthodroma distance) – дължина на ортодромата; 

- E , 1E  (latitudes of great circle equatorial points) – географски дължини на 

екваториалните точки на голямата окръжност; 

- EC , 1EC  (great circle equatorial courses) – ортодромни курсове в екваториалните точки; 

- COG (course over ground) – курс относно дъното; 

- DOG (distance over ground) – разстояние относно дъното. 

 

Пълноценната професионална подготовка на навигатора изисква от него не по-малко от 

добро ниво на теоретично и практико-приложно владеене на изложения по-долу материал. Това 

твърдение е вярно и за случаите, когато на него ще му бъдат предложени готови решения на 

негов колега или на компютър – готовите решения на всички навигационни задачи винаги се 

нуждаят от компетентно професионално възприемане, анализ и определяне на начина за 

изпълнение. 
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2. ЛОКСОДРОМА 

 

Локсодрома е линията, която пресича меридианите под един и същ ъгъл. Тя е най-често 

използваната  изолиния в морската навигация. Зад нейната проста дефиниция се крие сложна 

крива – върху повърхността на Земята-сфера и Земята-елипсоид тя е логаритмична двойно 

изпъкнала спирала, която, тръгвайки от коя да е екваториална точка в две противоположни 

посоки – едната посока с курс RLC  и другата – с курс RLC ± 180°, се стреми към полюсите. 

Когато плаването по локсодрома е между две точки, разстоянието между които е малко, 

повърхността на Земята може да се приеме за равнина, при което локсодромата е права линия в 

нея. Що се отнася до презокеанското плаване, тъй като разстоянията между началната и крайна 

точки винаги са големи, овалността на Земята няма как да не се отчита. 

 

 

 
              Фиг. 2 

 

Локсодромата между точките F и T с курс RLC и дължина S (фиг. 2) може се представи 

като сума от голям брой еднакви елементарни части dS. Поради малката им дължина, те могат 

да се приемат за прави линии. Те са хипотенузи на еднакви елементарни правоъгълни 

триъгълници, чиито катети dφ и dW са разположени по отделните меридиани и паралели и са 

съответно елементарни нараствания на географската ширина и елементарни нараствания на 

отшествието. Страните dS, dφ и dW се измерват в мили, при което на една миля преместване по 

меридиана съответства една минута изменение на географската ширина. 

Съгласно равнинната тригонометрия, за всеки елементарен триъгълник 

 

                                                dφ = dS.cosRLC;                                             

                                                dW = dS.sinRLC                                                                                  (2.1)                         

                                                tgRLC = dW/dφ 

 

След интегриране в съответните граници се получава 

 

                                  
T

F

d





  = 
S

RLCdS
0

cos. ;      φ T - φ F = S.cosRLC 

т.е.  

                                                 Δφ = S.cosRLC                                                                                   (2.2) 
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Аналогично 

                                            
W

dW
0

 = 
S

RLCdS
0

sin.         

т.е. 

                                                 W = S.sinRLC                                                                                     (2.3) 

 

След като формула (2.3) се раздели на формула (2.2) се получава 

 

                                                 tgRLC = 


W
                                                                                      (2.4) 

 

Известно е, че натрупаното през прехода отшествие W (проекция на прехода по паралела 

в мили) съдържа нарастването на географската дължина Δλ. Как да се намери точното 

съотношение между тях, за да може при необходимост   да се правят преобразувания? 

От геодезията е известно че  

                                                  

                                               W = Δλ.cosφ,     т.е.    Δλ =
cos

W
                                                        (2.5) 

 

Формула (2.5) обаче не може да послужи с пълен успех, защото тя се отнася за случай, 

когато отшествието е натрупано само по паралела φ, а при плаването по локсодрома то се 

натрупва по безброй многото паралели в интервала между F  и T . Кой от тях трябва да се 

приеме за справедлив (fair)  при извършване на изчисленията? Едно решение е да се използва 

средноаритметичният паралел (mean parallel) m  

                                                    
2

TF
m





  

                                                           

Това решение би дало резултат, но той не може да бъде точен, тъй като cosφ е нелинейна 

функция и на осреднената стойност на нейния аргумент не съответства осреднена стойност на 

функцията. Очевидно, необходим е друг подход за намиране на справедливата (fair) стойност 

на аргумента f , който ще даде точен резултат по формулата 

 

                                                         Δλ =
f

W

cos
                                                                                (2.6)                    

 

На фигура 3 е показан един от елементарните триъгълници. Неговите катети имат дължини: 

- катетът по меридиана  

 

                                       dm = M.dφ = 
2/322

2

)sin.1(

).1.(





e

dea




                                                                (2.7) 

- катетът по паралела 

 

                                        dp = N.cosφ.dλ = 
2/122 )sin.1(

.cos.





e

da


                                                           (2.8) 

M и N са радиусите на меридиана и на първия вертикал на елипсоида в точката (φ,λ). 
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Съотношението на катетите е: 

                                                              tgRLC = 
dm

dp
                                                                         (2.9) 

 

 

 
 

          Фиг. 3 

След заместване на (2.7) и (2.8) в (2.9) се получава: 

 

                                            dλ = tgRLC.
22

2

sin.1

1

e

e




 .





cos

d
                                                          (2.10) 

 

В резултат на по-нататъшно преобразуване, интегриране в границите F ÷ T  ; F ÷ T  и 

ново преобразуване (моля вижте „Картография ”– проекция на Меркатор) се получава: 

 

  λ T  - λ F  = tgRLC.



















































































 

2
45.

sin.1

sin.1
ln

2
45.

sin.1

sin.1
ln

2/2/

F

e

F

FT

e

T

T tg
e

e
tg

e

e 








(2.11)   

 

Съдържанието на големите скоби в горната формула са известните от проекцията на 

Меркатор меридианни части съответно на крайната и началната точки на плаването за Земята-

елипсоид. Формулата за Земята-сфера (2.12) е аналогична, но много по-семпла на вид, тъй като 

тя е получена чрез заместване в (2.11) стойност нула за ексцентриситета. 

 

                                λ T   - λ F  = tgRLC 
























 

2
45ln

2
45ln FT tgtg


                                   (2.12) 

Записани кратко, формули (2.11) и (2.12) добиват вида 

 

                                              λ T  - λ F  = tgRLC.( MP T  -  MP F )                                                       (2.13) 

или още 
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                                                        Δλ = ΔMP .tgRLC.                                                                    (2.13') 

 

Формули (2.13) и (2.13')  са уравнения на локсодромата в равнина, т.е., върху 

навигационната карта.  

 

 
Фиг. 4 

 

Уравнения (2.4) и (2.13') дават възможност чрез два подобни правоъгълни, частично 

съвместени триъгълника (фиг. 4) с общ ъгъл при точката, изобразяваща началната точка на 

локсодромата, да се онагледят всички елементи, свързани с изчисленията и връзките между тях. 

Общият ъгъл е курсът на локсодромата. Страните на малкия триъгълник са Δφ, W и S и са 

надписани от вътрешната му страна. От страните на големия триъгълник са надписани само 

катетите. Те представляват ΔMP и Δλ, които като числа са винаги по-големи от Δφ и W 

съответно. 

Изчисляването на локсодрома може да е: 

- при дадени координати на началната и крайна точки да се изчислят курсът и дължината 

на локсодромата; 

- при дадени координати на началната точка, курсът и дължината на локсодромата, да се 

изчислят координатите на крайната точка; 

- при дадени координатите на крайната точка, курсът и дължината на локсодромата, да се 

ичислят координатите на началната точка. 

Различието на отделните варианти е в това, че са различни известните и търсените 

величини. Това предполага елементите от схемата на фиг. 4 да се подредят от различни страни 

на уравненията, които се съставят с тях. 

Пример за ползване на схемата е намирането на φ f за формула (2.6). Тъй като от нея, както 

от формули (2.4) и (2.13'): 

 

                                 tgRLC = 
MP


        и      tgRLC = 



W
 

то 

                                 
MP


 = 



W
    или още        Δλ = 

MP

W




                                                       (2.14)  
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При сравняване на последната формула от (2.14) с (2.6) става ясно, че 

 

                                cos f =  
MP


,    т.е., че    f =  arccos 

MP


                                           (2.15) 

 

За географската ширина f , която по смисъла на точността на формула (2.6) по-горе 

беше наречена „справедлива”, няма въведен общопризнат термин – срещат се термините 

„промеждутъчна”, „middle” и др. Тъй като нейното изчисляване е по-сложно, отколкото това на 

средноаритметичната (mean) m , понякога се използва именно последната. Грешката от това  е 

m - f  . 

Точната стойност на отшествието W, която е справедлива при изчисленията на 

локсодромата може да се получи, като  формула (2.6) се реши спрямо него и се вземе предвид 

формула (2.15): 

 

                                                     .W cos f =
MP





.                                                           (2.16) 

                                                       

Поради многото общи елементи на проекцията на Меркатор и локсодромата, често 

плаването по локсодрома на големи разстояния се нарича Меркаторово плаване (Mercator 

sailing). 
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3. ОРТОДРОМА 

 

Ортодрома е по-малката дъга от голяма окръжност върху Земята-сфера. Началната и 

крайната й точки определят тази единствена за нея голяма окръжност върху Земята, но тя от 

своя страна може да съдържа безброй много други ортодроми.  

Голямата окръжност е пресечница на Земята-сфера с равнина, в която лежат началната и 

крайната точки на ортодромата и центърът на Земята. Тъй като една равнина, в която лежи 

центърът на Земята, е напълно определена от два параметъра – ъгълът С, който тя сключва с 

оста на Земята и точката Е, в която пресича екватора (фиг. 5), то и голямата окръжност, 

получена от нея, както и всички ортодроми, които тя съдържа, са определени от два 

параметъра, непосредствено свързани (идентични) с посочените. Това са географската дължина 

на пресечната точка с екватора E  и курсът на голямата окръжност в тази точка EC . Те се 

наричат параметри на голямата окръжност, но в практиката се наричат още и параметри на 

ортодромата. 

Въпреки че е удобна и често използвана, двойката параметри E  и EC  не е единствената, 

която напълно определя голямата окръжност и чрез нея всички ортодроми, които тя съдържа. 

Втора двойка, това са координатите на така наречената вертексна точка на голямата окръжност 

 

 
             Фиг. 5 

 

);( VVV   –  точката, разположена най-близо до географския полюс в съответното полукълбо; 

трета двойка е точката-полюс (център) );( PPP  , от която, с радиус 90°, може да се опише тази 

голяма окръжност. Връзката между тези двойки параметри се дава с формулите: 

 

                                              abs( EC ) = 90°  – abs( V ) = abs( P ) 

                                                     E  = V  ± 90° = P  ± 90°                                                            (3.1) 

 

Поради симетричността на Земята-сфера всяка една от гореупоменатите основни двойки 

параметри има двойничка. Двата параметъра на двойката-двойничка са антиподи на останалите 

два. Независимо от формалното различие между тях, всяка една от всичките шест двойки 

параметри е напълно равностойна по отношение на възможностите за изчисления чрез нея. 

Безброй многото различни ортодроми на всяка от безброй многото големи окръжности 

по Земята се делят на две семейства, в зависимост от посоката от началната точка към крайната 

–  ортодроми, водещи на изток и ортодроми, водещи на запад. В този смисъл, при изчисленията 

всяка голяма окръжност се приема за водеща на изток или водеща на запад, в зависимост от 

това, към кое семейство принадлежи разглежданата в този случай нейна ортодрома. Водещите 

на изток големи окръжности получават буквено обозначение „Е”, а водещите на запад – „W”.  



10 

 

То всъщност е втората буква на курса на голямата окръжност в екваториалната й точка EC  в 

четвъртна система и на курса iC  в коя да е друга точка. По отношение на него не може да има 

съмнения, тъй като наистина всяка следваща точка от водещата на изток голяма окръжност е 

разположена на изток от предходната точка и обратно – всяка следваща точка от водещата на 

запад голяма окръжност е разположена на запад от предходната точка.  

Определянето на първата буква от наименованието е по-сложно поради обстоятелството, 

че независимо дали е водеща на изток или водеща на запад, всяка голяма окръжност циклично 

сменя посоките север (N) и юг (S). Ясно е обаче, че курсовете на водещата на изток голяма 

окръжност ще бъдат в първа или втора четвърт (NE или SE), а курсовете на водещата на запад 

ортодрома – в трета или четвърта четвърт (NW или SW).  

За потвърждение на гореказаното, необходимо е да се проследи промяната на курса на 

голямата окръжност, започвайки, например, от екваториалната точка Е: 

- ако голямата окръжност е водеща на изток, в екваториалната точка Е тя започва с курс 

EC , който е в първи квадрант (NE), плавно променя курса си на дясно, като в северната 

вертексна точка той е 90° (Е), продължава промяната на курса на дясно, този път вече 

във втори квадрант (SE), като в екваториалната точка 1E  достига курс 1EC , също във 

втори квадрант (SE), плавно променя курса си на ляво, като в южната вертексна точка 

той отново е 90° (E), продължава промяната на курса на ляво, отново в първи квадрант 

до достигането на отправната точка Е; 

- ако голямата окръжност е водеща на запад, в екваториалната точка Е тя започва с курс 

EC , който е в трети квадрант (SW), плавно променя курса си на дясно, като в южната 

вертексна точка той е 90° (W), продължава промяната на курса на дясно, този път вече в 

четвърти квадрант (NW), като в екваториалната точка 1E  достига курс 1EC , също в 

четвърти квадрант (NW), плавно променя курса си на ляво, като в северната вертексна 

точка той отново е 90° (W), продължава промяната на курса на ляво, отново в трети 

квадрант до достигането на отправната точка Е. 

Като обобщение на горните разсъждения и на основание опита от навигационната практика 

с тригононометрирни изчисления, може да се каже, че: 

- изчислените курсове на голямата окръжност за всички нейни точки се получават в 

четвъртна система; 

- абсолютната стойност на курса на голямата окръжност в екваториалната точка EC  в 

четвъртна система е по-малка от всички абсолютни стойности на нейния курс в 

останалите точки iC  в четвъртна система; 

- втората буква от наименованието на курса в четвъртна система се определя лесно като 

„Е” или „W” в съответствие с разположението на крайната точка на ортодромата по 

отношение на началната; 

- първата буква от наименованието на курса в коя да е точка на голямата окръжност в 

четвъртна система не може да се определи уверено въз основа на знака („+” или „–”), 

получен в резултат на тригонометрични изчисления, поради тяхната специфика; първата 

буква може да се определи логично, най-добре с помощтана подходяща схема. 

 

Уравнението на голямата окръжност (фиг. 6) е 

 

                                                              tg i =
E

Ei

tgC

)sin(  
                                                                (3.2) 

където φ i и  λ i  са координатите на коя да е точка i от тази окръжност, а λ E  и C E  са нейните 

параметри.  

Изводът на уравнението се извършва по котангенстовата формула, приложена за 

сферичния триъгълник EPI     
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                         ctgC E .sin(λ i -  λ E ) = ctg(90 - i ).sin90° - cos90°.cos(λ i -  λ E ) ,                             (3.3) 

 

или по същата формула, приложена за сферичния триъгълник 1EII        

  

                          ctg(90°-C E ).sin90° = ctgφ i .sin(λ i -  λ E )-cos90° .cos(λ i -  λ E ).                               (3.4) 

 

 

 
          Фиг. 6 

 

Друг начин за извеждане на уравнението на голямата окръжност е, като по синусовата 

формула синусът на общата страна на двата посочени сферични триъгълника (дъгата d i ) се 

изрази поотделно чрез елементите на двата триъгълника и двете равенства се решат съвместно: 

 

                             sind i  = 
E

iEi

Csin

cos).sin(  
;      sin d i  = 

E

i

Ccos

sin
                                           (3.5) 

 

                                                         
E

iEi

E

i

CC sin

cos).sin(

cos

sin  
  и т.н. 

 

На практика уравнението на голямата окръжност се използва на по-късен етап на 

изчисленията. В началото, чрез координатите на началната и крайна точки на ортодромата, се 

изчисляват параметрите на това уравнение. 

Съществуват различни групи (комплекти) тригонометрични формули за изчисляване на 

плаването по ортодрома – и по отношение на изчисляването на параметрите, и по отношение на 

останалата изчислителна работа. Основното различие между тях е преди всичко в работния вид 

на включените в групата формули, който от своя страна е предопределен от възможностите на 

изчислителните средства. Така например, използваните до преди години единствено достъпни 

изчислителни средства „Таблица на логаритмите на тригонометричните функции” и „Таблица 

на логаритмите на числата” налагаха изчислителните формули да са доведени до вид на 

произведение или частно от функции на участващите величини (вид, удобен за логаритмуване), 

при което тези величини участваха като цели, половинки, суми и разлики от тях, суми и 

разлики от техни половинки и т.н. Същото се отнася и за всички специализирани таблици за 

изчисляване на плаването по ортодрома. Допълнително различие по отношение на комплекта 

използвани формули внасят местните професионални или образователни традиции – някъде се 

използват параметрите EC  и E , а другаде – V  и V , което в същност е без значение за 
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практиката, тъй като между EC  и V  от една страна и E  и V  – от друга, съществува ко-

функционална тригонометрична зависимост. 

Съвременните изчислителни средства – калкулатори и компютри – дават възможност за 

пряко използване на оригиналните формули, което е показано по-долу. 

Изходни данни за всички изчисления са координатите на началната F (from)  и крайна T 

(to),  точки на ортодромата, съответно F (φ F ,λ F ) и T (φ T ,λ T ). Всички елементи на изчисленията 

и връзките между тях са показани на фиг.6. Тя представя сферичния триъгълник FPT, в който 

първоначално известни са дължините на меридианните дъги FP = 90º - φ F  и TP = 90º - φ T  и 

ъгълът между тях FPT = λT – λF = Δλ. 

Необходимо е да се изчислят в показаната последователност: 

- Ортодромното разстояние GCD (great circle distance) – минималното разстояние между 

началната и крайната точки и единствена страна с неизвестна дължина в сферичния 

триъгълник FPT (чрез косинусовата теорема): 

 

                            GCD = arcos(sin F .sin T +cos F .cos T .cosΔλ)                                                (3.6) 

 

Когато резултатът е в градуси, формулата дава дължината на дъгата в предела от 0° до 

180°. За да се получи тази дължина в мили, необходимо е резултатът да се умножи по 60. 

 

                                                   GCD (miles) = 60.GCD°                                                                 (3.6')   

 

- Абсолютната стойност на началния и крайния ортодромни курсове C F  и C T , (чрез 

синусовата теорема), с което всички елементи на триъгълника FPT стават известни: 

 

                                   FC = abs(arcsin(cos T .sin  /sinD))                                                            (3.7) 

 

                                   TC = abs(arcsin(cos F .sin  /sinD))                                                            (3.7') 

  
- Абсолютната стойност на параметъра EC ( 1FC ) (чрез синусовата теорема): 

 

                           EC = abs(arcsin(cos F .sin FC )) = abs(arcsin(cos T .sin TC )) = 1FC                     (3.8) 

 

- Абсолютните стойности на екваториалните дъги Δλ F  и Δλ T  (чрез синусовата теорема): 

 

                                   Δλ F  =abs(arcsin(sinC F .sinφ F /cosC E ))                                                         (3.9) 

                                      

                                   Δλ T  =abs( arcsin(sinC T . sinφ T  / cosC E ))                                                     (3.9') 

 

- Параметърът )( 1EE  : 

                                   

                                         FFE   ;            TTE  1                                                    (3.10) 

 

Формули (3.10) дават в най-общ вид връзката между географските дължини на 

екваториалните точки, географските дължини на началната и крайна точки и екваториалните 

дъги F  и T . За да се придаде работен вид на тези формули, необходимо е, според 

условията на конкретния случай, в тях да бъде оставен само знакът „+“ или „– “. Това е 

възможно да стане едва след отчитане на две обстоятелствата, показани нагледно на фигура 7, а 

именно – взаимното разположение на началната и крайната точки на ортодромата относно 
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екватора и относно меридиана на вертекса. На този етап на решението на задачата обаче ясно е 

само първото обстоятелство – разположението на точките относно екватора. 

За успешно решаване на казуса с формули (3.10) и на задачата като цяло, необходимо е да се 

направят изчисления, графични построения и логични заключения, редът за които се определя  

както от обстоятелствата на конкретния случай, така и от рутината и професионалния усет на 

навигатора и които се свеждат до: 

- начертава се и се оцифрова картна мрежа в семпла проекция, формат < А4 (или се ползва 

карирана хартия), с хоризонтална средна линия екватора и вертикална средна линия 

меридиана 000° (за плаване в Атлантическия и/или Индийския океан), или меридиана 

180° (за плаване в Тихия океан); възможно е също така да се използва картна мрежа на 

по-малък район, който да вмества само ортодромата и екваториалните й точки; 

- по координати се нанасят точките F и T; 

- от двете точки (F или T) се избира по-близката до екватора; 

- в зависимост от това коя е избраната точка, чрез една от двете формули (3.9) или (3.9') се 

изчислява съответната на нея екваториална дъга ( F  или T ); 

- по идеята на формули (3.10) се изчислява меридианът E  или 1E  (в зависимост от това, 

коя точка – F или T  – е използвана) и то така, че: той да не пресича ортодромата (дъгата 

FT), ако F и T  са от една и съща страна на екватора; той да пресича ортодромата, ако F и 

T  са от различни страни на екватора;  

- изчисленият меридиан се нанася на картната мрежа; 

- по формулата EЕ  1 ± 180° се изчислява географската дължина на втората 

екваториална точка; 

- меридианът на втората екваториална точка се нанася на картната мрежа; 

- по формулите V = ± (90° - EC ); V =  E ± 90° = 1E  ± 90° се изчисляват координатите на 

вертексните точки; 

- по нанесените върху мрежата точки се начертава схемата на цялата дъга на голямата 

окръжност или на достатъчна част от нея; 

- участъкът от дъгата между точките F и T  (ортодромата) се удебелява. 

Построената върху картната мрежа дъга на голямата окръжност с ортодромата върху нея 

дава възможност да се провери верността на направените изчисления и разсъждения. Освен 

това тя дава възможност правилно да се определят наименованията на изчислените по-нататък 

курсове в отделните точки.  

Сложността и трудоемкостта на обяснения традиционен начин за изчисляване на  E ( 1E ) 

чрез  сферична тригонометрия и влагане на логични разсъждения в изчислителния процес го 

правят труден за разбиране и за уверено безпогрешно прилагане. Това е проблем и при 

създаването на надеждно работеща универсална компютърна програма. По-долу е обяснен друг 

метод за изчисляване на параметрите на голямата окръжност, който се основава на 

аналитичната геометрия (алгебрично). 

Същността на алгебричния метод се състои в това, че (фиг. 5): 

- сферичните координати на началната и крайна точки на ортодромата се трансформират в 

правоъгълни координати в пространството при начало на координатната система в 

центъра на сферата и радиус на сферата единица; 

                           FX  = cos F .cos F                           TX  = cos T .cos T  

                            FY = cos F .sin F                             TY = cos T .sin T                                        (3.11) 

                           FZ = sin F                                        TZ  = sin T  
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Фиг. 7 

- чрез правоъгълните координати на началната F и крайната T точки на ортодромата и 

центъра на сферата се епределя уравнението на равнината на голямата окръжност в 

пространството, което (при текуща точка X, Y и Z) е 

                                                    0111  ZCYBXA                                                                     (3.12) 

  Коефициенти на горното уравнение имат стойности 

               TFTF YZZYA ..1                  FTTF ZXZXB ..1                FTTF YXYXC ..1              (3.13) 

 

- определя се уравнението на правата, която свързва екваториалните точки Е  и 1Е  като 

пресечница на равнината на голямата окръжност и екваториалната равнина, което става 

чрез съвместно решаване на уравнение (3.12) с уравнението на екваториалната равнина 

(което е Z = 0) и резултатът е 

                                                     011  YBXA ,                                                                            (3.14) 

където коефициентите 1A  и 1B  имат изчислените по-горе стойности. 
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- чрез уравнението на правата се изчислява нейната посока, която е равна на ъгловото 

отстояние на една от точките Е  или 1Е  от гриничкия меридиан –  това в същност е 

нейната географска дължина;  географската дължина на втората точка се получава чрез 

прибавяне/изваждане на 180°; 

                                         E = arctg(- )
B

A
            1E  = E ± 180°                                                  (3.15) 

- при желание за връщане към сферичната тригонометрия екваториалният курс на 

голямата окръжност EC  се изчислява по формулата (фиг.6) 

 

                                             EC = arcos(sin F .sin FC /sin( EF   ))                                             (3.16) 

 

Ако се продължи по алгебричния метод, то: 

- по географски координати се задават две произволни точки M и N, като едната е върху 

меридиана Е , а другата – върху неговия антипод 1Е ; географските им координати се 

трансформират в правоъгълни; 

                             MX  = cos M .cos M                           NX  = cos N .cos N  

                              MY  = cos M .sin M                             NY  = cos N .sin N                                (3.17) 

                              MZ  = sin M                                        NZ  = sin N  

- чрез правоъгълните координати на точките M и N и центъра на сферата се определя 

уравнението на равнината на екваториалните точки в пространството; 

                                             0222  ZCYBXA                                                                           (3.18) 

Стойностите на коефициентите са 

                   NMNM YZZYA ..2           NMNM ZXXZB ..2          NMNM XYYXC ..2             (3.19) 

- изчислява се ъгълът между равнината на голямата окръжност и равнината на 

екваториалните точки, който в същност е търсеният ъгъл EC по формулата 

                                  (absCE  arccos
)).((

...

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

212121

CBACBA

CCBBAA




)                                    (3.20) 

В някои случаи EC  се получава в полукръгова система, т.е. с абсолютна стойност между 

90° и 180°. Тогава е необходимо за негова стойност да се приеме допълнението до 180°. 

                                         Ако abs( EC ) > 090°, то EC  = 180° – abs( EC )                                      (3.21) 

Използването на описания метод не изключва построяването на картна мрежа със схема 

на ортодромата, напротив – тази мрежа ще даде възможност за проверка на изчисленията и ще 

осигури по-нататъшните изчисления. 

 

Практическото изпълнение на плаването по ортодрома се различава, макар и малко, от 

идеята за него. Причина за това е невъзможността да се следва плавното изменение на курса на 

кораба така, че да се осигури плътно придържане към ортодромната линия върху земната 

повърхност – и при ръчно, и при автоматично задаване на изменението на курса на кораба е 

необходимо да се възприеме някаква дискретност на това изменение. Това ще рече, че линията 

на ортодромата трябва да се апроксимира, т.е. да се представи като множество от 

последователни малки локсодромни преходи между междинни точки на ортодромата.  

Автоматичното управление на курса на кораба осигурява възможност за много финна 

апроксимация – много голям брой междинни точки с много голям брой много къси локсодроми 

между тях. Пределът на възможността за дискретизация на изменението на курса се определя от 

точността на показанията на курсоуказателя (жирокомпас или магнитен компас)  или от 

стъпката на предаване на показанията му до репитерите. 
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Класическата навигационна практика за плаване по ортодрома при ръчно задаване на 

изменението на курса е възприела плаване по междинни точки, отстоящи през 5° или 10° по 

географска дължина. По-малкият дължинен интервал е удобен за ортодромите, чиито 

параметър EC  не надвишава, примерно, 40°, което означава, че техните вертекси са в по- 

високите географски ширини, където сближението на меридианите е по-голямо – т.е. където 

изменението на ортодромния курс е по-голямо на единица разстояние.   

Начините за определяне на географските дължини на междинните точки са два: първият 

начин е това да са точките, които по географска дължина отстоят последователно на 5°, 10°, 15° 

и т.н. от началната точка; вторият начин е това да са точките, отстоящи последователно на 5°, 

10°, 15° и т.н. от екваториалната точка на голямата окръжност, които попадат в интервала 

между началната и крайната точки на ортодромата. Принципна разлика между двата начина 

няма, но по чисто практически съображения вторият е за предпочитане, тъй като при него: 

първо – в хода на изчисленията в калкулатора се въвеждат отстоянията на междинните точки от 

екваториалната точка, които са цяло число градуси (5°, 10°, 15° и т.н.), докато при първия начин 

обикновено трябва да се въвеждат и минути и десети от тях; второ – при втория начин на 

изчисляване подлежат елементи, свързани с вертексната или екваториалната точка, които са 

вече известни от предходните изчисления, което дава възможност за контрол на резултатите от 

изчисленията. 

Обикновено при деленето на ортодромата на интервали от по 5° или 10° по географска 

дължина се получава остатък – интервал с по-малка стойност. Допустимо е той да се добави 

към (да се слее с) първия или последния интервал, когато те са близо до екватора, но от 

съображения за точност такова добавяне (сливане) не може да се препоръча за района на 

вертекса. 

Междинните точки се намират, като по определените по гореописания начин техни 

географски дължини се изчислят географските им ширини чрез уравнението на голямата 

окръжност (3.2). 

Следващите действия се свеждат до изчисляване на локсодромните курсове и 

локсодромните разстояние между междинните точки. Резултатите от изчисленията се 

подреждат в таблици. 
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4. ПРИМЕР  

 

Задачата е: да се извършат изчисления за презокеанско плаване между точките: 

                                     F (φ F  = 38° 10,0' N; λ F  = 123° 38,0' W) и 

                                     T (φ T  =  34° 34,0' N; λ T  = 139° 22,0' E). 

При изчисленията Земята ще се приема за сфера, тъй като за ортодромата това е 

единствената възможност, а за локсодромата – поради необходимост от еднакъв подход. 

 

4.1 Начални (предварителни) изчисления 

 

Встъпителните изчисления са необходими за обща ориентация и по-конкретно за добиване 

на представа за съотношението на дължините на локсодромата и ортодромата. Показаният ред 

на действие е универсален, тъй като не зависи нито от разположението на началната и крайна 

точки на ортодромата една спрямо друга, нито от разположението им относно екватора и 

меридиана на вертекса – детайли, които не винаги са ясни в пълен обем само след разглеждане 

на координатите на тези точки. 

 

4.1.1 Изчисляване на   и  : 

             FT    = + 34° 34,0' – (+38° 10,0') = - 03° 36,0' = - 216,0' 

             FT    = + 139° 22,0' – (-123° 38,0') = + 263° 00,0' = - 097° 00,0' = - 5820,0' 

При изчисленията трябва да се спазват правилата, свързани с наименованията на 

географската ширина и географската дължина – север и изток със знак „+”, юг и запад – с „–” и 

алгебрични действия. Също така, ако   се получи с абсолютна стойност, по-голяма от 180°, 

тази стойност трябва да се извади от 360° и да се смени знакът (наименованието) й. 

 

4.1.2 Изчисляване на меридианните части на началната и крайна точки и разликата между тях: 

                  )
2

45(log.70447,7915 F
F tgMP


 

 = + 2480,965563 

                  )
2

45(log.70447,7915 T
T tgMP


 

 = + 2212,630153 

                  FT MPMPMP   = - 268,3354014 

При тези изчисления във формулите се вземат абсолютните стойности на F  и T , но 

знаците на крайните резултати се съобразяват с наименованията им. При правилни изчисления 

ΔMP ще се получи със знак „+”, ако крайната точка е на север от началната и обратно. 

 

4.1.3 Изчисляване на отшествието W: 

                  
MP

W






.  = - 5820,0.

3354014,268

0,216




 = - 4684,883148' 

Знакът на W в този случай е „–”, както при географската дължина, тъй като крайната 

точка е на запад от началната. 

 

4.1.4 Изчисляване на курса и дължината на локсодромата RLC и RLD: 

 

В общия случай се изчислява по формулите 

                  
MP

arctgRLC






 = arctg

3354104,268

0,5820




= 87,3602031° SW = 267,3602051° 

                   
RLC

RLD
cos


 = 

3602051,267cos

0,216
= 4689,859767 M  
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Същите изчисления могат да се извършат и по формулите 

                    



W

arctgRLC =
0,216

883148,4684




arctg = 87,36020519° SW = 267,3602052° 

                    22 WRLD   = 4689,859924 M 

 

При изчисленията по горните формули резултатът за RLC, който винаги е в четвъртна 

система (между 00° и 90° ) се взема по абсолютна стойност (т.е.винаги положителен) и към него 

се добавят буквите за наименованието на четвъртта (N, когато крайната точка на прехода е на 

север от началната и S, когато тя е на юг; E, когато крайната точка на прехода е на изток от 

началната и W, когато тя е на запад). 

 

4.1.5 В случаите, когато началната и крайна точки имат много близка или еднаква географска 

ширина (т.е., когато курсът на локсодромата е близък до или равен на 090,0° или 270,0°), 

по-точно или дори единствено възможно е изчисленията от 4.1.4 да се извършат по 

формулите: 

                                 





MP
arctgRLC 90  или   

W
arctgRLC


 90  

                                                 22 WRLD    

4.1.6 Изчисляване на ортодромното разстояние GCD: 

 

    )cos.cos.cossin.arccos(sin   TFTFGCD = 74,23438985° = 4454,063391 M      

 

4.1.7 Изчисляване на абсолютната и относителна икономия на проплавано разстояние при 

избор на плаване по ортодрома: 

 

                                GCDRLDDabs   = 235,7963756 M 

                                
RLD

GCDRLD
Drel


 = 0,050277916 = 5,0277916 % 

 

4.2 Изчисляване на параметрите на голямата окръжност EC  и E ( 1E ) тригонометрично: 

 

4.2.1 Изчисляване на началния и крайния ортодромни курсове: 

 

          C F  = abs( arcsin (cosφ T . sinΔλ / sinD)) = 58,133156243°                                                                

            C T  = abs( arcsin (cosφ F . sinΔλ/sin D)) =  54,18001445°      

                                                             

4.2.2 Изчисляване на екваториалните курсове на голямата окръжност: 

 

            C E  = abs(arcsin(cosφ F . sinC F )) = 41,89102019° 

             C 1E = abs(arcsin(cosφ T . sinC T )) = 41,89102019° 

 

Получаването на еднакви стойности на екваториалните курсове в двете точки на 

голямата окръжност е потвърждение за правилни изчисления. В това отношение разлика от 1 – 

2 единици в последния разред, ако има такава, е допустима и пренебрежима. 

 

4.2.3 Изчисляване на екваториалните дъги F  и T  

                  Δλ F  = abs(arcsin(sinC F .sinφ F /cosC E )) = 44,82937524° = 44° 49,8'       
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                 T =  abs(arcsin(sin TC .sin T /cos EC )) = 38,17062477° = 38° 10,2' 

4.2.4 Последователни построения и изчисления до получаване на стойностите на E  и 1E  

Върху картната мрежа се обозначават екваторът и 180° меридиан, нанасят се и се 

оцифроват скалите на географската ширина и географската дължина. Нанасят се точките F и T. 

Тъй като двете са в северното полукълбо (от една и съща страна на екватора) и точка T е по-

близо до екватора, а тя е западна точка на ортодромата, за да бъде меридианът на близката 

екваториална точка извън ортодромата FT, необходимо е той да бъде разположен на запад от 

меридиана на точка T, следователно 

                       1E  = T  – T = +139° 22,0' – 38° 10,2' = +101° 11,8' = 101° 11,8' E 

Изчисляват се координатите им и се нанасят върху картната мрежа вертексните точки 

                                 V = 90°  – abs EC  = 48° 16,5' N и S 

                                 V  = 1E  + 90°  = 168° 48,2' W  и  

                                 1V = 1E  – 90° = 11° 11,8' E 

Тъй като точка F е разположена източно от по-близкия вертекс,  

       E  = F  + Δλ F  =  –  123° 38,0' + 44° 49,8' = – 078° 48,2' = 078° 48,2' W = E ± 180° 

Изчислените точки се нанасят и се начертава схема на голямата окръждост и ортодромата 

(фиг.8). 

 

4.3 Изчисляване на параметрите на голямата окръжност E ( 1E ) и EC  алгебрично: 

 

4.3.1 Изчисляване на правоъгълните координати на точките F и T:               

           FX  = cos F .cos F = - 0,435466493                   TX  = cos T .cos T  = -0,624922677 

            FY = cos F .sin F  =  - 0,654603                         TY = cos T .sin T    =  +0,5362554479                                      

            FZ = sin F             = + 0,617951097                   TZ  = sin T             = +0,567364767 

4.3.2 Изчисляване на коефициентите 1A , 1B , 1C  и E  

                                  TFTF YZZYA ..1    = - 0,702777848 

                                  FTTF ZXZXB ..1   = - 0,139103309 

                                  FTTF YXYXC ..1   = - 0,642597254 

                                  E = arctg(- )
B

A
  =  - 78,80395810 = 078° 48,2' W 

4.3.3 Изчисляване на EC  чрез E  тригонометрично 

                            EC = arccos(sin F .sin FC /sin( EF   ) =  41,89102019° 

4.3.4 Изчисляване на правоъгълните координати на точките M и N: 

Нека координатите на точките са   M  = 30° 00,0' N    M  =  078° 48,2' W   

                                                            N  = 40° 00,0' N     N  = 101° 11,8' E 

            MX  = cos M .cos M  = + 0,161853195     NX  = cos N .cos N = - 0,148740233 

             MY = cos M .sin M    = - 0,849543703       NY  = cos N .sin N  = + 0,751465552 

             MZ  = sin M               = + 0,500000000      NZ  = sin N              = + 0,642787610 

4.3.5 Изчисляване на коефициентите 2A  , 2B  , 2C  и екваториалния курс EC  

                                      NMNM YZZYA ..2     = - 0,921808928 

                                      NMNM ZXXZB ..2   = - 0,182456907 

                                      NMNM XYYXC ..2    =   0,000000000 
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                        (absCE  arccos
)).((

...

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

212121

CBACBA

CCBBAA




) = 41,89102019° 

 

 

4.4 Изчисляване на междинните точки на ортодромата и на ортодромните курсове в тях 

 

Междинните точки ще бъдат през интервали от 5°. Географската дължина на първата 

междинна точка е  1  = 128° 48,2' W, следващата е  2  = 133° 48,2' W и така до достигане на 

точка T.  

Резултатите са дадени в таблицата, където: 

      i  arctg (sin(λ i  – λ E ) / tgC E ) 

      C i  = arcsin (cosφ F . sinC F  / cosφ i ) 

 

i λ i  λ i  – λ E  φ i  C i  

1 128° 48,2'W 050° 00,0' to W 40,49864293° N 61,41242090° NW 

2 133° 48,2'W 055° 00,0' to W 42,40382087° N 64,72397028° NW 

3 138° 48,2'W 060° 00,0' to W 43,99456479° N 68,14813871° NW 

4 143° 48,2'W 065° 00,0' to W 45,29682148° N 71,66309780° NW 

5 148° 48,2'W 070° 00,0' to W 46,33265047° N 75,24979923° NW 

6 153° 48,2'W 075° 00,0' to W 47,11999120° N 78,89140958° NW 

7 158° 48,2'W 080° 00,0' to W 47,67264936° N 82,57279082° NW 

8 163° 48,2'W 085° 00,0' to W 48,00037838° N 86,28002845° NW 

9(V) 168° 48,2'W 090° 00,0' to W 48,10897981° N 90,00000000° W 

10 173° 48,2'W 095° 00,0' to W 48,00037838° N 86,28002845° SW 

11 178° 48,2'W 100° 00,0' to W 47,67264936° N 82,57279082° SW 

12 176° 11,8'E 105° 00,0' to W 47,11999120° N 78,89140958° SW 

13 171° 11,8'E 110° 00,0' to W 46,33265047° N 75,24979923° SW 

14 166° 11,8'E 115° 00,0' to W 45,29682148° N 71,66309780° SW 

15 161° 11,8'E 120° 00,0' to W 43,99456479° N 68,14813871° SW 

16 156° 11,8'E 125° 00,0' to W 42,40382087° N 64,72397028° SW 

17 151° 11,8'E 130° 00,0' to W 40,49864293° N 61,41242090° SW 

18 146° 11,8'E 135° 00,0' to W 38,24984016° N 58,23869161° SW 

 

 

 
Фиг. 8 
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4.5 Списък на точките, курсовете и разстоянията   

 

      i = ii  1 , превръща се в дъгови минути; 

      iii   1 , превръща се в дъгови минути; 

      
2

cos. 1
 ii

iiW


 ; 

     
i

i

i
W

arctgCOG


 90 , получава се в четвъртна система;     

     
22

iii WDOG    

 

Point φ λ COG COG DOG 

F 38° 10,0' N 123° 38,0' W 59,75449533° NW 300,2455° 277,7412 M 

01 40° 29,9' N 128° 48,2'W 63,05474099° NW 296,9453° 252,2405 M 

02 42° 24,2' N 133° 48,2'W 66,40987292° NW 293,5901° 238,6360 M 

03 43° 59,7' N 138° 48,2'W 69,66543181° NW 290,3346° 227,6250 M 

04 45° 17,8' N 143° 48,2'W 73,43357554° NW 286,5664° 218,1486 M 

05 46° 20,0' N 148° 48,2'W 77,07319446° NW 282,9268° 210,9911 M 

06 47° 07,2' N 153° 48,2'W 80,71508865° NW 279,2849° 205,2849 M 

07 47° 40,4' N 158° 48,2'W 84,38428884° NW 275,6157° 202,3385 M 

08 48° 00,2' N 163° 48,2'W 88,20047171° NW 271,7995° 200,6208 M 

09V 48° 06,5' N 168° 48,2'W 88,20047171° SW 268,2005° 200,6208 M 

10 48° 00,2' N 173° 48,2'W 84,38428884° SW 264,3843° 202,3385 M 

11 47° 40,4' N 178° 48,2'W 80,71508865° SW 260,7151° 205,2849 M 

12 47° 07,2' N 176° 11,8'E 77,07319446° SW 257,0732° 210,9911 M 

13 46° 20,0' N 171° 11,8'E 73,43357554° SW 253,4336° 218,1486 M 

14 45° 17,8' N 166° 11,8'E 69,66543181° SW 249,6654° 227,6250 M 

15 43° 59,7' N 161° 11,8'E 66,40987292° SW 246,4099° 238,6360 M 

16 42° 24,2' N 156° 11,8'E 63,05474099° SW 243,0547° 252,2405 M 

17 40° 29,9' N 151° 11,8'E 59,81337418° SW 239,8134° 268,2878 M 

18 38° 15,0' N 146° 11,8'E 56,17465006° SW 236,1747° 397,0084 M 

T 34° 34,0' N      139° 22,0'E  –   –  –  
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5. ПОСЛЕСЛОВ   

 

      Детайлното разглеждане на реда за изчисление по двата основни варианта за осъществяване 

на презокеанското плаване има за цел: да даде възможност за напълно самостоятелна 

подготовка на читателите, които тепърва започват да усвояват тези въпроси; да даде 

възможност на читателите, които имат нужда от опресняване на знанията, да направят това 

бързо; да предложи на програмистите комплект от изпитани формули за решаване с калкулатор 

на тестовите задачи по отделните етапи при разработка на компютърните им програми. 

      Най-удобно е изчисленията да се извършват с компютрите и щатните програми на ECDIS, за 

да може веднага да се извърши проверка в графичен режим на безопасността на прехода в 

районите, които са близо до брега, до плитчини или до островни групи. Идеята за изчисление с 

личен компютър или с калкулатор е похвална, понеже тя спомага за поддържане на личните  

изчислителни умения на навигатора, като проверката на безопасността за посочените райони в 

този случай трябва да се извърши чрез нанасяне по координати на точки от маршрута върху 

електронна или хартиена едромащабна карта. 

       Идеята за използване на дребномащабни хартиени карти в Меркаторова и Гномонична 

проекция днес звучи архаично, тъй като върху тях на един милиметър от картата съответстват, 

според случая, между 5 и 10 мили. 

        Традиционният подход при избор на вариант за океански преход се състои в приемане на 

най-подходящата от препоръките, дадени в издания като „Ocean Passages for the World”, според 

възможностите и изискванията на кораба и товара и допълване с личен опит. 

       В наши дни две обстоятелства – необходимост и възможност – налагат търсенето на по-

конкретен и по-детайлен подход при избор на всеки презокеански преход. Необходимостта 

идва от това, че, преди всичко, поради затоплянето на Земята през последните години, 

стойностите на хидрометеорологичните параметри по морските пътища се променят и то най-

вече в неблагоприятна посока. Казано по-конкретно, наблюдава се промяна на основната схема 

и на скоростите на океанските течения, спорадична поява на непреодолими ветрови бариерни 

райони с продължителни и много силни ветрове и промяна на традиционното разпределение на 

температурните полета по земната повърхност  – т.е., старите препоръки и личен опит 

постепенно губят своята надеждност. Възможността се гарантира от наличието на: високоточни 

средства за определяне на координатите на мястото на кораба; мощни компютри с готови или 

самостоятелно създадени за целта програми; готови или самостоятелно създадени бази данни; 

многопараметрични и точни хидрометеорологични прогнози. 

      Споменатият по-конкретен и по-детайлен подход се състои в: 

- извършване на разгледаните по-горе изчисления; 

- нанасяне на локсодромата, ортодромата (и/или смесен вариант, ако се налага такъв) и на 

препоръчания от, примерно, „Ocean Passages for the World” път на океанската карта; 

- събиране на данни за стойностите на хидрометеорологичните елементи в района на 

нанесените възможни пътища; 

- нанасяне на стойностите на хидрометеорологичните елементи върху океанската карта; 

- анализ на нанесените стойности и на очакваното им въздействие върху скоростта, 

безопасността и поносимостта на прехода на кораба през отделните участъци на всеки 

един от вариантите на океанския преход; 

- изчисляване на възможни варианти за по-изгодно осъществяване на прехода през 

отделните участъци; 

- анализ на възможностите и избор на вариант за изпълнение. 

      Удобно и достатъчно точно е изчисляването и анализът да се извършат чрез класическите 

начини за изчисления в навигацията, свързани с отчитане на влиянието на течението и вятъра, а 

така също и на основните принципи на метеорологичното прогнозиране.. 

      Избраният вариант за изпълнение най-вероятно ще бъде различен, макар и близък до 

локсодромата или ортодромата и тези две линии ще се окажат само начални (отправни) 
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варианти. Ако изборът е наистина добър, изпълнението чрез точните определения на мястото на 

кораба ще води до очакваните добри резултати. 

      В зависимост от вида, големината, техническото и товарно състояние на кораба, вида и 

укрепването на товара и др.т., определящи параметри при избора на вариант на прехода могат 

да бъдат: 

- скоростта на кораба относно дъното (скорост на прехода); 

- пределната стойност на морското вълнение; 

- пределната стойност на вятъра; 

- пределната стойност (максимална или минимална) на температурата; 

- пределна стойност на влажността на въздуха; 

- други, неспоменати тук. 

      Дори при оскъдните средства за точна навигация преди няколко десетилетия, българските 

навигатори правеха успешни опити за оптимизация на прехода през Атлантическия океан 

между Гибралтарския пролив и проливите на Големите Атнилски острови (от полуостров 

Флорида до остров Еспаньола) на път към различни пристанища на Куба и обратно. 

      Преходът от Гибралтар до Антилите беша на два локсодромни курса – първият на югозапад 

до паралела на остров Ла Палма (най-западния от Канарските острови), а след това вторият – на 

запад-югозапад до най-подходящия Антилски пролив с оглед кое кубинско пристанище ще 

бъде посетено. Неудоволствието от топлия и влажен въздух през целия преход при липса на 

климатични системи по корабите тогава се компенсираше от удовлетворението за изпълнен 

дълг по отношение на съкращаване на прехода и повишаване на експлоатационните 

показателио на кораба – двата локсодромни курса бяха много близо до основната струя на 

теченито в тази част на океана. 

      Преходът към Гибралтар, почти без изключение, беше по ортодрома. Тя преминаваше  на 10 

и повече градуса северно от споменатата по-горе локсодрома. Печалбата в разстояние не беше 

голяма – от порядъка на 30-35 мили – но течението (вече насрещно) бе значително по-слабо, а 

въздухът – по-прохладен и по-сух. Някои корабни машини се нуждаеха именно от такъв въздух. 

Такъв беше например кораб „Алферац” (по-късно „Васил Друмев”). Строен за експлоатация 

между Канада и Северна Европа, той имаше машина, която се задъхваше от въздуха на южните 

морета. Кислородът, необходим за работа на машината, беше намален веднъж поради 

разрежданнето на този въздух от по-високата температура и втори път от по-голямото 

количество на водата в него. 

      Такава е грамотната презокеанска навигация и в наши дни – плавна и добре премислена 

адаптация към природните условия при тяхното непрекъснато изменение. Обективна 

необходимост за нейната успешна реализация е възможността да бъде „усвоен” съответният 

океански район чрез няколкократни преходи, а субективна – желание, професионална 

компетентност, трудолюбие и задължително умение за работа в екип. 

      Няма невъзнаградено усилие, когато то е добре пресметнато. Компенсация за него са 

личното удовлетворение от добрия резултат и успешното професионално утвърждаване, което 

не остава незабелязано и разкрива възможности и за кариерно развитие. 
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