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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯТ 

ТРУД 

 

1. Актуалност и състояние на проблема 

Внедряването на най-новите спътникови и 

електронно-комуникационни системи в навигационната 

практика не намаляват значимостта на традиционните 

методи на навигацията, в частност астронавигационните. 

Спътниците на различните образуващи GNSS 

системи (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou) са уязвими от 

множество природни ефекти (космически слънчеви 

ветрове, електромагнитни бури в йоносферата), както и 

редица техногенни рискове свързани с електронна 

манипулация (jamming, spoofing, meaconing). 

Прекъсването или манипулирането на получаваната 

навигационна информация се проявява реално: официално 

за 2020 и 2021 г. Морската Администрация на САЩ  

разпространи и продължава да поддържа специален 

бюлетин за „значителни смущения“ в предоставянето на 

навигационна информация от системата GPS в целият свят. 

Регистрираната пълна липса на сигнал е в интервала 30 

мин до 10 часа, на годишна база 1-2 % от времето за 

предоставяне на услуги по позициониране, положение в 

пространството и точно време. 

Най-силно засегнати са районите на Средиземно 

море, Черно море и Южно Китайско море  – места с 

интензивен и силно наситен морски трафик. 

Отсъствието на сигнал от GNSS се разглежда като 

Навигационна авария с вероятно сериозни рискове. 

В тази ситуация, прилагането на методите на 

морската астронавигация обезпечаващи автономно 

определяне на местоположението на кораба се превръщат 

във възможно необходимото решение за осигуряване на 

безопасността на корабоплаването в съвременните реалии.  
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2. Обект на изследването  

В дисертационния труд  обект на изследването са 

aстронавигационните  обсервации на небесни тела, а негов 

предмет - изследване на реалната точност на векторно-

аналитичните методи за решаване на практически 

астронавигационни задачи . 

 

3. Цел на дисертационния труд: 

Обосноваването на избора и внедряването на 

векторно-аналитичните методи в съвременната 

корабоплавателна практика, чрез изследване на реалната 

точност на обсервации по 2 и 3 небесни тела по класически 

и векторно-аналитични методи. 

 

4. Задачи на изследването  

Последователно са поставени следните задачи:  

1. Да се изпълни анализ на графично-

аналитичният метод на Линиите на положението (Метод на 

Сент Илер), преките аналитични методи (Алгебричен и 

Метод на Гаус) и векторно-аналитични методи за 

обработка на aстронавигационните  обсервации, за 

априорна оценка на тяхната приложимост. (Глава  1 и 2) 

2. Да се проведе практически експеримент, за 

определяне на точността на ОМК с използването на 

aстронавигационни обсервации по векторно-аналитичен 

метод на основата на КРВ с използване на секстант и 

измерен азимут към светило, с пеленгатор и жирокомпас. 

(Глава 3) 

3. Да се направи анализ на реалната точност на 

ОМК по изследваните астронавигационни методи в 

сравнение с получаваните ОМК по GNSS, в частност GPS 

(Global Position System). (Глава 3)  

5. Методи на изследването. 

Изследването в дисертационния труд е основано на  

интердисциплинарния подход в науката. Използвани са 
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актуални научни разработки в областта на Приложната 

математиката, Астрономията, Физическата и оптичната 

механиката, Компютърно програмиране за независими 

платформи.  

Приложени са множество емпирични (количествени 

и качествени изследвания и последващ анализ), както и 

теоретични методи (анализ, синтез и аналогия) от Теорията 

за определяне мястото на кораба, Навигационната 

математика, Сферичната геометрия, Геодезията, Декартова 

геометрия, Теория на вероятностите и математическа 

статистика, Теорията на грешките при астрономически 

наблюдения. 

Математическият инструментариум в изследването 

е застъпен от числени, матрични и векторни методи на 

анализ, решаване и оптимизация на нелинейни уравнения и 

системи от тях, способ на най-малките квадрати. 

Компютърното програмиране се осъществи с 

използването на платформени независими електронни 

езици. 

 

 

II. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД 

 

Дисертационният труд се състои от увод, три глави, 

изводи и заключение, справка за научните приноси, приложения, 

списък на публикациите, библиография. 

След всяка глава са направени изводи показващи 

значението на получените резултати и отношението им към 

целите на дисертационния труд. 

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД 

Във въведението е направено кратко описание на 

разглежданият в дисертационния труд проблем и са ясно очертани 

предметът, обектът, целите и поставените задачи. 

В първа глава Анализ на методи за обработка на 

астронавигационните обсервации с цел определяне на 
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мястото на кораба, е направен разширен анализ на 

съвременните проблемите на GNSS, свързаните с тях 

рискове, както и последствията от тяхното проявление, в 

контекста на безопасността на корабоплаването. 

1. Обезпечаване на безопасността на навигацията . 

Огромният успех и широкото използване на GPS 

доведе до изоставянето на други радио-електронни 

системи и до създаването на нови навигационни 

спътникови системи. Използването им в съвременното 

корабоплаване се регламентира и регулира от IMO. Още 

през 1997 със своята Резолюция А.860(20)  Maritime policy for 

a future Global Navigation Satellite Systems   се приемат 

изискванията към GNSS.  

Информацията за позицията и текущото време е от 

ключово значение в морските електронни информационни 

системи. Услугите на GNSS обаче могат да бъдат 

прекъснати или поради неизправност, или поради 

умишлени атаки. 

През периода 2001-2018 г. са проведени множество 

изследвания за сигурността на различни GNSS. Тези 

проучвания показват, че глобалните навигационни 

спътникови системи имат сериозна уязвимост към 

умишлени и непреднамерени смущения.  

2. Източници на уязвимостта . 

GNSS са особено податливи на случайни или 

злонамерени смущения поради изключително ниското ниво 

на сигнала в потребителския приемник. Неволните 

източници на смущения или прекъсвания в експлоатацията 

включват йоносферна променливост, ефектите на 

слънчевата активност, а също и силни сигнали, хармоници 

или интер-модулационни продукти от мощни предаватели, 

работещи в други честотни ленти или от източници, 

близки до приемника на GNSS.  
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Умишлените причини за смущения  (jamming, 

spoofing, meaconing) включват излъчването на умишлени 

теснолентови или широколентови сигнали. 

Повреда на електронно съоръжение на борда на 

кораб не е необичайно, в следствие на прекъсване на 

захранването или временна или постоянна повреда в 

приемника или антената.  

Корабоплаването е силно уязвимо от въздействието 

на смущения в GNSS, върху навигационното оборудването 

AIS и GMDSS. Предоставянето на AtoN може да бъде 

засегнато по отношение на синхронизирани с DGNSS, VTS 

и GNSS управлявани фарове, створни  знаци и друго 

оборудване. 

Морската администрация на САЩ  и Американската 

Брегова Охрана разпространи през 2020 и продължава 

текущо за 2021 да поддържа специален бюлетин за 

„значителни смущения“ в предоставянето на навигационна 

информация от системата GPS в целият свят . 

Регистрираната пълна липса на сигнал е в интервала 

30 мин до 10 часа, на годишна база 1 -2 % от времето за 

предоставяне на услуги по позициониране, положение в 

пространството и точно време. 

Най-силно засегнати са районите на Средиземно 

море, Черно море и Южно Китайско море  – места с 

интензивен и силно наситен морски трафик.  

3. Анализ на риска. 

В Таблица 1 са показани оценки на различните 

рискове по отношение на тяхната възприемана вероятност 

за възникване, последствията им и трудността и цената за 

тяхното отстраняване или намаляване на щетите. 

Предложената информация е разработена от 

Международната Асоциация на Фаровите Администрации - IALA. 

Последиците за навигационните приложения могат 

да варират от показване на невярна информация за 

местоположението до периодична загуба и влошаване на 

точността или дори цялостен разпад на системата, поради 

изключена синхронизация. 
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Таблица.1 Анализ на риска от загуба на GNSS услуги.  

Риск Вероятност Последствия 

Смекчаващи 

действия 

/Цена 

Вътрешно 

системни 

проблеми на 

GNSS 

Н В В 

Загуба на 

захранване 
С В Н 

Повреда на 

приемник/ 

антена 

С В Н 

Смущения на 

борда 
С С Н 

Външни 

смущения 
Н В С 

Йоносферни 

аномалии 
Н С С 

Jamming С/В В С 

Spoofing Н В В 

Радарни 

смущения 
Н В С 

 

В = Високо. Висока вероятност означава, 

вероятност да се срещне повече от веднъж годишно. Пълна 

загуба на използване на системата. Висока трудност или 

цена на смекчаване означава, че е малко вероятно да бъде 

постигната. 

С = средно. Средна вероятност означава, 

вероятността да се срещне по-малко от веднъж годишно. 

Средно последствие означава, че системата все още може 

да се използва, но е деградирала. Средна трудност или 

цена означава постижимо при значителни разходи.  

Н = ниско. Ниска вероятност означава малко 

вероятно да се срещне. Ниска трудност или цена означава 

постижимо смекчаване  
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4. Ограничаване на последствията от загубата на 

GNSS  услуги. 

Разгледаната сериозната уязвимост и реална заплаха 

за безопасността на корабоплаването, налагат 

използването на резервни методи.  

Морската астронавигация  може да обезпечи 

автономно определяне на местоположението на кораба  е 

възможното необходимо решение . 

5. Астронавигационните методи за определяне на 

ОМК като алтернатива  на GNSS. 

Астронавигацията често е пренебрегвана  като 

алтернатива на GNSS поради недостатъците на 

традиционните методи с използването на секстант, 

специализирани издания (Nautical Almanac др.), сложен 

математически апарат и трудоемки изчисления. 

Изменението на кодекса STCW на Международната 

Морска Организация от 2010 г. за свързаното с 

астронавигация образование и обучение насърчи 

използването на електронен морски алманах и съвременен 

софтуер за изчисляване. Това даде нов тласък в 

преразглеждането на класическите и търсенето на 

принципно нови методи на астронавигацията, базирани на 

съвременните информационни и компютърни технологии.  

В тази Глава на дисертационния труд, е направен 

разширен анализ на Метода на линията на положението 

(Метод на Сент-Илер) и предлаганите в различно време, 

чисто аналитични методи: Пряк (алгебричен) аналитичен 

метод и Аналитичен метод на Гаус.   

Този анализ се базира на научните разработки  на 

учени, представители на всички големите школи в 

Астронавигацията – Руската, Азиатската и Западната.  

От анализа на направените изводи в тази глава, 

прилагането на Метода на Линиите на положението , дори и 

след известно възможно ограничено оптимизиране или 
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модернизиране, не може да отговори на съвременните 

потребности и развитие на корабоплаването. 

При сегашното състояние на технологиите и 

очакваното им бъдещо развитие, са необходими качествено 

нови, удобни за електронна обработка и обмен 

астронавигационни методи.  

 В научната литература и специализираните издания 

през последните 20 години твърде рядко се срещат научни 

публикации посветени на аналитичните  методи за 

обработка на aстронавигационните обсервации в морската 

навигация. Тяхното практическо приложение, както и 

реална им точност са слабо изследвани.  

От началото на XXI век до момента, са предложени 

някои принципно нови математически алгоритми за 

решаване на уравненията на КРВ. През 2008 Андре 

Гонсалес анализира уравнението на КРВ в Декартова 

(триизмерно-правоъгълна) координатна система, за да 

приложи векторно изчисление за формиране на две 

уравнения на КРВ с три неизвестни за ОМК – този метод е 

многообещаващ поради удобният за електронна обработка 

математически апарат и не изисква разработката на 

специализиран софтуер.  

През 2010 г. руските изследователи Василий 

Фогилев и Борис Вулфович представят съвременен 

итерационен метод за обработка на aстронавигационните 

обсервации, удобен за електронни изчисления и лесен за 

вграждане изходен компютърен код. Техният итерационен 

метод предоставя висока точност и надеждност на 

определянето на ОМК и е неотделима част от по-

нататъшните разработки на други изследователи. По 

приложението на математическите итерации интерес 

представляват и разработките на Стивън Чапра и Роберт 

Северънс.  

През 2017 г. на основата на разработките на Майкъл 

Ърл за векторно изчисление на плаване по ортодрома, 

изследователският екип Нгуен, Им и Дао предлага 

иновативна идея, известна като Азимутален метод за 

определяне на местоположението на кораба без 
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необходимост от видим хоризонт и без секстант – този 

метод също е оценен от автора като перспективен и е обект 

на настоящото изследване. 

След подробен априорен анализ на посочените 

научни разработки, се зароди идеята за практическата 

проверка на тяхната приложимост и апостериорна точност. 

В Глава 2 на дисертационния труд са разгледани 

теоретичните постановки и разработените работни 

алгоритми на три, по мнението на автора, перспективни и 

приложими практически метода: 

1. Аналитично-итерационен метод; 

2. Векторно-аналитичен метод на основата на 

КРВ с използване на секстант ; 

3. Векторен-аналитичен метод на измерен 

Азимут към светило, с използване на пеленгатор и 

жирокомпас (без използване на секстант).  

Към момента няма публикувано практическо 

изследване за апостериорна точност на предлаганите 

методи и не е осъществен сравнителен анализ на 

практическата точност на класическите и векторно -

аналитични методи. 

Подобно изследване би се явило своеобразна 

референтна точка за бъдещи изследвания на научното 

познание в областта на Астронавигацията и Навигацията  

като цяло. 

6. Анализ на Метода на линия на положението 

(Класически метод на Сент-Илер) 

 
В навигацията се използва понятието Линия на 

положението – допирателна, за която се допуска, че може 

да замени малък участък от навигационната изолиния, 

близко до изчисленото местоположение на кораба. За 

построяването на линията на положението е необходимо да 

се изчислят азимутите AL (по котангенсовата формула за 

азимут на светило) и височините  hc (по синусовата 

формула за височина на светило).  По-нататък са 

разгледани грешките на aстронавигационните обсервации, 
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присъщи на графични построения на метода на линията на 

положението.   

Вертикалът на светилото е голям кръг от сфера, 

следователно линията на азимута в меркаторова проекция 

трябва да се изобрази като крива . 

При изобразяването му във вид на права линия 

(локсодромия) в линията на положението възникват 2 вида 

грешки: 

1.  Грешки в определянето на разстоянието от 

постройката на разликата във височините Δh по правата 

линия на азимута, вместо по ортодромичната крива;  

2. Грешка в определянето на положението и  

направлението на линията на положението и построяването 

и като перпендикуляр към правата линия на азимута, 

вместо построяването и като нормала към ортодромичната 

крива (виж Фигура 1).  

Детайлно грешките свързани с определянето на 

направлението на 

височинната линия на 

положението са 

разгледани по-долу. 

(Фигура 1). 

Освен тези грешки 

винаги ще присъства и 

грешката на самият 

метод т.е. грешка от 

замяната на кръговете 

на равните височини с 

допирателни към тях 

прави. 

Тази грешка ще 

оказва влияние, и след 

добавяне на 

поправките към 

изчислените 

координати.  

Точността и 

надеждността на ОМК 
Фигура 1. Грешки в определянето на 

височинната линия на положението. 
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при използването на метода на височинните линии, зависят 

преимуществено от това, колко точно е определен преноса 

за всяка линия на положението.  

Преносът (Δh) включва както случайни, така и 

систематични грешки в изчисляването и определянето на 

обсервованата (ho) и изчислената (hc)височини. 

В резултат на анализа на данни от експериментални 

измервания е установено, че систематичните грешки често 

са по-големи от случайните. Големите стойности на 

систематичните грешки възникват основно в следствие на 

неточно определяне на наклона на хоризонта (Dip), както и 

от инструменталната поправка на секстанта. 

Поради действието на случайните грешки, 

височинната линия може да бъде изместена от нейното 

действително местоположение и би следвало да се 

представи като полоса на положението, вътре в която 

мястото на кораба би се намирало с 68% вероятност. За да 

се увеличи вероятността на мястото на кораба (съгласно 

изискванията на ИМО - до 95 %) в тази полоса величината 

на ± ζh, т. е. ширината на полосата (виж Фигура 2), следва 

да се увеличи съгласно теорията на грешките, със 

съответните коефициенти, представени в Таблица 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2. Ширина на полосата на местоположението  
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Към величините на коефициентите трябва да се 

прояви известна доза скептичност, тъй като те са априорни 

средни стойности за трениран наблюдател. На практика те 

вероятно са с по-голяма стойност. 

Таблица 2. Коефициенти на ширината на полосата  на 

положението. 

Вероятност за намиране на местоположението на кораба 

в полосата 

 68% 90% 95% 99% 

Ширина на 

полосата на 

положението 

± σh ±1,6σh ± 2,0σh ± 2,5σh 

Усреднено за 

звезда 
±2,2 ±3,5 ±4,4 ±5,5 

Усреднено за 

Слънце 
± 1,6 ±2,6 ±3,2 ±4,0 

 

7. Анализ на преки аналитични методи за обработка 

на aстронавигационните  обсервации. 

Бързина, надеждност и достатъчна точност на 

обработката могат да бъдат обезпечени само от аналитичен 

метод. По-долу са разгледани прекият (алгебричен) метод 

и методът на Гаус.  

 

8. Пряк (алгебричен) аналитичен метод . 

Същността на прекия аналитичен метод (наричан 

още алгебричен) се състои в това, че изходната група от 

изостадии (1) се представят като система от алгебрични 

уравнения от втора степен, след чието решение се 

получават обсервованите координати на кораба φ о и λо. 

 

 

 

 

  sinh1=sinφo.sinδ1+cosφo.cosδ1.cos(t1-λo) 

  sinh2=sinφo.sinδ2+cosφo.cosδ2.cos(t2-λo) 

(1) 
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Системата от уравнения (1) изглежда елементарна: 

съдържа две уравнения с две неизвестни - φ и λ. 

Геометрично представени, също: координатите (φ,λ) се 

определят от пресечната точка на изостадии, в близост до 

изчисленото място на кораба М с (φс,λс).  

Но решението не е толкова просто, поради факта, че 

търсените координати φ и λ са аргументи на различни 

тригонометрични функции. 

 

9. Аналитичен метод на Гаус за обработка на 

aстронавигационните обсервации. 

Аналитичният метод, предложен от немския 

математик К. Ф. Гаус, по същество е аналогичен на 

описаният пряк (алгебричен) метод, но има друго 

геометрично тълкувание. При използването на този метод 

е необходимо предварително изчисление на някои 

спомагателни елементи от сферичните триъгълници S 1ZPN, 

S2ZPN и S1S2PN (Фигура 3). 

Пропускайки 

извеждането на 

формулите, по-долу 

е показан 

алгоритмът на 

решението на 

задачата, за 

намиране на 

координатите на 

местоположението 

на кораба по 

височините на две 

небесни тела, 

посредством 

аналитичния метод 

на Гаус: 

 

Фигура 3. Спомагателни 

сферични елементи. 
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1.                  
                          

 

2.      
                

          
    

 

3.      
                

          
                                  

 

4.            

 

5.                  
                         

 

6.        
                

          
                                

 

7.                                                           
 

 

Т. Меткалф предлага през 1991 г. усъвършенстван 

аналитичен метод на Гаус. Решението на задачата по този 

метод има следният вид:  

 

                                                  (2) 

        {            
 

     
                      

                                √                     
      }     (3) 

   
 

 
       

                

         
                    (4) 

И двата разгледани метода са равностойни и могат 

теоретично, да се използват за решаване на задачата с 

изчислителна техника, но както при прекият (алгебричен) 

и тук отсъства цикличност и възможност за контрол на 

междинните резултати на всички етапи от изчисленията.  

 

10. Изводи. 

В заключение на изложеното в Глава 1 е направен 

следният извод: 

Направеният обстоен анализ на грешките при 

използване на традиционния метод  на ВЛП води до ясно 

обоснованият извод, че е нецелесъобразно неговото по -

нататъшно прилагане в практиката. 
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   ho     φ0    δ     φo    δ      t  λWo
E   

   ho     φ0    δ     φo    δ      t  λWo
E   

Замяната му с чисто аналитичен метод за обработка 

на aстронавигационните обсервации, използващ 

непосредствено изолинии-изостадии би повишил 

значително точността и надеждността на определянето на 

мястото на кораба. 

В Глава 2. е разгледана теоретичната основа на 

някои перспективни аналитични разработки.  

11. Итерационен метод за ОМК 

Итерационният метод  е много удобен при 

определяне на мястото на кораба по две небесни тела (две 

звезди, звезда и планета). За целта се създава система от 

уравнения на изостадии (КРВ) с използването на 

координатите δ1;2 и измерените височини на небесните 

тела ho1;2: 

 

 

 

                                                                         (5) 

 

 

Както и при другите аналитични методи, тази 

система уравнения се решава за намиране на търсените 

обсервовани координати.  

Търсените координати (φо;λо) определят пресечната 

точка на изостадиите в близост до изчислената точка 

Мс(φс;λс) 

Но система от уравнения (5) не се решава лесно, 

поради факта, че търсените обсервовани координати (φ о;λо) 

са по същество аргументи на различни тригонометрични 

функции. 

В такава ситуация най-подходящ и удобен би бил 

метода на последователните приближения, известен като 

итерационен метод. 

Геометрично Итерационният процес изглежда 

приблизително по начина показан на Фигура 4 - 

последователно се уточнява всяка една от координатите на 
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следващата точка (например, първо ширината φ i, а след 

това дължината λ i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо е да се отбележи, че поради наличието 

на функцията sin в лявата част, уравнението (5) има два 

корена, един от които е излишен.  

На практика, при изчисление по предложеният 

алгоритъм излишните корени се определят лесно, поради 

факта, че разликата между тях и известните изчислени 

координати е голяма и е очевидно, че решението няма 

смисъл. 

Итерационният процес продължава до тогава, 

дoкато не се изпълнят едновременно следните условия:  

 
|       |     |       |                      (6) 

където критерият ε=|0,2‟| 

Фигура 4. Геометрично представяне на итерационен процес. 
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12. Векторно-аналитични методи за определяне на 

мястото на кораба. 

Тези методи притежават редица качества – универсалност, 

цикличност и дават възможност за решение с прости 

аритметични операции и логическа свързаност. 

В класическата 

астронавигация, 

основните елементи на 

небесната сфера: 

ширина (φ); дължина 

(λ), на 

местоположението на 

кораба; Деклинацията 

(δ) и Гринуичкият 

Часови ъгъл (GHA) на 

небесното тяло, се 

определят с формулите 

на сферичната 

тригонометрия, в 

сферична координатна 

система. 

 Същите тези 

елементи могат да се 

определят и чрез 

Правоъгълната координатна система, наречена още 

Декартова, както е показано на Фигура 5. 

12.1. Векторно-аналитичен метод за определяне на 

местоположението на кораба на основата на 

КРВ и с помощта на секстант.  

12.1.1. Векторно уравнение на КРВ  

  Нека P е позицията на наблюдателя, в някакъв 

определен момент. (Фигура 5) и GP е географската 

позиция на небесно тяло в същият момент. 

Фигура 5. Небесна сфера в 

Правоъгълна координатна система. 
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Скаларното произведение на векторите определени 

от центъра на Земята (О) и тези точки е равен на косинуса 

от ъгъла между тях, т.е. зенитната дистанция на небесното 

тяло. Тогава векторното уравнение на КРВ има следният 

вид: 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗  ⃗                                        (7) 

 

12.1.2. Векторни координати в правоъгълната 

координатна система . 

 

В правоъгълната координатна система (Фигура 5) 

базата е центърът на Земята (О) и има три координатни 

оси. 

Взаимовръзките на екваториалните координати (δ, 

GHA), географските координати (B, L) и сферичните (φ, λ) 

са следните: 

 

                            r =1                     r =1     

δ = φ                   B = φ  

GHA = 360
o
-λ       L = λ 

 

Правоъгълните координати (x, y, z) на всеки 

единичен вектор от центъра на Земята (О) до географската 

позиция на което и да е небесно тяло, може да се изрази по 

следния начин: 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗                                       ⃗    (8) 

Единичен вектор от центъра на Земята (О) до която 

и да е точка от земната повърхност, се представя: 

  ⃗⃗⃗⃗  ⃗                                  ⃗      (9) 
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12.1.3. Векторни уравнения за определяне на мястото на 

кораба по две небесни тела, в един и същ момент.  

В общия случай, два КРВ се пресичат в точките I1 и I2 

(Фигура 6). Координатите на тези две точки са възможните 

решения на задачата за определяне на местоположението 

на кораба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С използването на изведената формула (7) се 

определят трите неизвестни координати на ОР  чрез 

съставянето на следните уравнения:  

  

                                      ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗         

                             ⃗⃗⃗⃗  ⃗    
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗                               (10) 

                             ⃗⃗⃗⃗  ⃗   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    

Последното уравнение взема предвид факта, че 

наблюдателят е на  повърхнината на единична сфера:  

                                       (11) 

Векторното решение на задачата  е: 

   ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗       
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗       

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    
   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

‖   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗‖
                 (12) 

(78) 

Фигура 6. Пресичане на  2 КРВ. Фигура 7. Разрез по GP1-GP2. 
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Преобразувайки Правоъгълните координати    ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  

           в сферични, се намира ширината и дължината на 

двете пресечни точки: 

                                    t         √  
    

   

  t                                        (13) 

12.2. Векторно-аналитичен метод за определяне на 

местоположението на кораба на основата на 

азимут към небесно тяло и без секстант.  

  

Разгледаните по-горе два метода значително биха 

подобрили практическото приложение на 

Астронавигацията за определяне на мястото на кораба. 

Но те, както и класическите, страдат от един 

сериозен недостатък – за тяхното приложение е 

необходимо да се измери височината  ho на небесното тяло 

над хоризонта. През светлата част на денонощието, с 

използването на Слънцето това е сравнително лесно, но 

през тъмната част е необходимо да има едновременно 

добре видими звезди и хоризонт, което е възможно само в 

сравнително краткият интервал от време на навигационния 

утринен и вечерен здрач. 

Разгледаният по-долу метод дава вероятното 

решение на този проблем. Нещо повече – за успешното 

определяне на местоположението на кораба по този 

астронавигационен метод не са необходими видим 

хоризонт и секстант. 

 

12.1.1. Обсервован азимут на небесно тяло  

Съгласно теорията на навигацията, азимутът към 

небесно тяло, измерен чрез пеленгатор и компас е ъгълът 

между меридиана на наблюдателя и посоката към 

небесното тяло. Известно е още, че светлината се движи по 

най-краткия възможен път от небесното тяло към окото на 

наблюдателя и съвсем резонно можем да се допусне, че 

(93) 
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пътят на светлината е част от ортодрома. В сферично тяло 

(Небесната сфера) ъгълът на азимута , е ъгъл между два 

големи кръга, в две равнини. Първата е определена от 

меридиана на местоположението на кораба, а втората 

минава през линията свързваща местоположението на 

кораба и небесното тяло.  

В разглежданият метод, ортодромата, която 

преминава през местоположението на кораба и 

координатите на небесното тяло, се използва като КРВ за 

определяне на местоположението на кораба.  

Математическият модел за изчисляване на дъга от 

голям кръг в правоъгълна координатна система, предложен 

от канадският изследовател Майкъл Ърли, е използван за 

да се определи КРВ, който преминава през 

местоположението на кораба, в момента на снемането на 

азимута към небесното тяло и координатите на тялото на 

небесната сфера. 

12.1.2. Същност на 

метода 

За определяне на 

мястото на кораба е 

необходимо да се 

обсервоват няколко 

азимута, в един 

момент.  

Нелинейната система 

от уравнения за 

определяне на 

местоположението на 

кораба с помоща на 

азимутите към небесни 

тела, приема следният 

вид: 

 

Фигура 8. Взаимовръзка между 

азимут и скаларното произведение на 

векторите PV 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   и PV 

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗  
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]                        (14) 

 Местоположението на кораба Р, изразено в 

правоъгълна координатна система - P(X,Y,Z) е 

оптималното решение на (14) и се решава с прилагането на  

метода на Нютън-Рафсън. Полученото решение за P(X,Y,Z) 

се преобразува в сферични координати, за получаванeто на 

P (φ,λ). 

13. Изводи 

След обстойният преглед на анализираните  методи 

се налагат следните обосновани изводи:  

1. Аналитичните методи за обработка на 

астронавигационните обсервации са удобни за електронна 

обработка и притежават необходимата цикличност и 

логичност.  

2. Предлагат решение с прости аритметични и 

логически операции вероятно обезпечаващи точно, 

сигурно и бързо решение на астронавигационните задачи  

3. Предложеният Азимутален метод е 

многообещаващ и предлага сериозното предимство да не 

се ползва видим хоризонт и секстант, което прави 

възможно ОМК по всяко време. Ограничение може да  има 

само от метеорологичните условия.  

4. Към момента няма публикувани практически 

резултати от експерименти за Векторно-аналитичният 

метод на КРВ и Азимуталният.  

От направените изводи, се обоснова идеята за 

провеждането на практически експеримент, който да 

разкрие апостериорната точност и практическа 

приложимост на разгледаните методи . 

Да се намери еднозначен отговор за тяхната 

приложимост в аварийна навигационна ситуация, при 

отсъствие или несигурна работа на GNSS или 

навигационното оборудване в открито море .  



23 

 

Глава 3. Практически експеримент за анализ и оценка 

на точността и приложимостта на предлаганите 

астронавигационни методи за използване в аварийна 

ситуация. 

 

1. Точност на навигационните определяния на мястото на 

кораба. Официални стандарти за точност 

  

През 1983 г. IMO приема в Резолюция А.529(13) 

„Стандарти за точност на корабоводенето“ . 

Съгласно нея: 

1. Информацията за мястото на кораба е необходимо 

да бъде налична във всеки един момент. За целта са необходими 

точни обсервации, а ако такива не могат да се правят постоянно, 

то е наложително прилагането на метод за оценка на мястото 

кораба между обсервациите.  

2. Изискванията за точност са в пряка зависимост от 

различни фактори, включващи скоростта на кораба и 

разстоянието до най-близката навигационна опасност. 

В първият стадий корабоводенето се осъществява с 

помощта на визуални наблюдения, радар, ехолот или с помощта 

на специална радионавигационна система
1
. Изискванията за 

точност по време на този стадий не са регламентирани от IMO. Но  

въпреки това се определят стандарти за кораби, със скорост до 30 

възла (Tаблица 3). 

 

Таблица 3. Стандарт на точност на ОМК в Резолюции 

А.529(13) „Стандарти за точност на корабоводенето“ 

Стадий на плаването Изискуема точност на ОМК 

Вход в пристанище 
В зависимост от местните 

обстоятелства 

Други води 
4% разстояние от опасността,  

с максимум  4 морски мили 

                                                           
1
 В Резолюцията, терминът “система“ се определя като всеки начин 

по който може да се получи ОМК 
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Доколкото точността на ОМК (по съответната система) 

зависи от системни и случайни грешки, тя може да се определи 

само като степен на вероятност. За стандартна оценка IMO приема 

95 % фигура на грешките, т.е. фигура с площ на която корабът 

може да се намира с вероятност 95%. 

В началото XXI век, IMO приема две нови Резолюции 

отменящи Резолюция А.529(13) – 1983г.: Резолюция А. 915 (22) 

„Изисквания към бъдещата Глобална Навигационна Сателитна 

Система“, приета на 29 ноември 2001 и Резолюция А.953(23) 

„Световна Радионавигационна Система“, приета на 5 декември 

2003 г. 

Резолюция A.915(22) регламентира текущите стандартите 

на точност за морска навигация. Тя определя изискване за точност 

от 10 м за океанска навигация, но едновременно с тази Резолюция 

е в сила и Резолюция A.1046(27) указваща, че „Когато се използва 

радинавигационна система за навигация в океански води, 

системата трябва да предостави ОМК с грешка не по-голяма от 

100 м с вероятност 95%“ 

Навигацията (процеса на осъществяването и) се разделя 

условно на 3 фази: Океанска, Крайбрежна и Води с навигационни 

ограничения. 

1.1. Океанска навигация: 

Корабът е извън зоната на континенталният шелф (извън 

200 м. изобата.) и на повече от 50 морски мили от брега; 

Във води, където визуалното определяне по брегови 

ориентири, фиксирани офшорни съоръжения или плаващи 

навигационни съоръжения е практически затруднено илии 

невъзможно; 

Има значително отдалечаване от бряг и зони, в които 

рискът от засядане и опасност от сблъскване е сравнително малък. 

Въпреки стриктните изисквания на IMO по отношение на 

точността, минималните навигационни изисквания за Океанска 

навигация (определени от Международната Асоциация на 

Фаровите Администрации- IALA) са:  

1. Възможна точност 2-4 морски мили; 
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2. Честота на ОМК на 15 минути (или по-често), но 

не повече от 2 часа.  

Изискваната точност на ОМК във фазата на Океанската 

навигация е такава, че да позволи безопасно планиране на 

подхода към бряг или зони с навигационни ограничения. 

 

2. Стандарт за точност на ОМК, използван в 

изследването. 

IMO или друга организация не е определила 

стандарт за точност на aстронавигационните определения. 

За целите на направеното изследване – неговият 

анализ и оценка на пригодността на приложените методи, 

авторът, въз основа на официалните стандарти и добрата 

морска практика, приема за референтен стандарт на 

точността в изследването, този определен от IALA, за 

Океанска навигация – R ≤ 4 м.м. (Фигура на грешките 

95%). 

3. Практически експеримент. 

За целите на научното изследване в настоящия труд, 

се проведе практически експеримент, на борда на м/к 

„САКАР“, IMO No.9104811, плаващ под Българско знаме, 

извършено в периода 03 Февруари 2021 – 14 Март 2021 г.  

В посоченият период корабът плава в Източно 

Средиземно море (Адриатическо, Йонийско и Егейско  

морета), Мраморно море, Черно море и Азовско море. 

Диапазон на ширината: 35
о
 N≤ φ ≤ 45

o
 N. 

Бяха направени 53 астрономически обсервации по 2 

и 3 звезди, по време на навигационен изгрев и залез . 9 

астрономически обсервации по 3 звезди в различни часове 

(извън времето на навигационния изгрев и залез и без 

видим хоризонт) и 40 астрономически обсервации на 

Слънцето, за определяне на мястото на кораба.  

За изчисление на ОМК се приложиха 3 метода – 

Височинни линии на положението, Векторно -аналитичен 
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по Кръгове на равните височини, със секстант и Векторно -

аналитичен по Азимут с пеленгатор и жирокомпас. 

4. Предварителна подготовка за провеждане на 

практическия експеримент . 

Спецификата на практическия експеримент  и 

относително краткото му време за провеждане, наложи 

внимателен подбор на необходимите пособия, софтуер и 

други помощни материали и  помагала. 

Специално за него са създадени бланки и софтуер. 

 

5. Провеждане на експеримента 

Експериментът се проведе текущо (през посоченият 

период), под прякото ръководство на автора, като в 

осъществяването му беше включен целият щурмански екип на 

кораба и трима практиканти. 

Обсервациите са осъществявани при преходите в открито 

море и стоене на котва. По време на навигационният здрач 

(сутрин и вечер) са правени от 1 до 3 обсервации при подходящо 

състояние на времето (видим хоризонт и добро небе). Преди 

началото на обсервациите са избирани 5-6 звезди с височина 25
о
 

до 70
о 
и разлика в азимутите (∆А) между две в диапазона 40-130

о
 с 

помощта на Звездна карта на електронен вариант на Nautical 

Almanac 2021. 

Дневните обсервации по Слънце са осъществени по 

време на истински изгрев, в предварително изчисленият 

местен полуден (Noon sight) и по време на залез.  

Преди началото на обсервациите: 

1. Текущо е изчислявано газенето на кораба, за 

точното определяне на височината на окото на 

наблюдателя; 

2. Водени са записи за състоянието на морето , 

температурата на въздуха, атмосферното налягане, 

определяна е поправката на хронометъра; 

3. Определяна е поправката на секстанта; 
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Входните данни за GHA и δ и техните поправки са 

взимани от Nautical Almanac 2021 (книжно тяло). 

Обработката на данните от обсервации се осъществи 

с научен калкулатор CASIO fx-991ES (Традиционен, ръчен 

метод), разработените експериментални компютърни 

калкулатори и софтуер (Традиционен, компютърен метод) 

Получените резултати за ОМК по 

астронавигационен метод са сравнявани с позицията по 

GPS, с точност до 0,01′, към момента на снемане на 

височината или азимута на последното небесно тяло (за 

звездни обсервации), момента на кулминацията Слънцето 

(при полудневни обсервации) и момента на снемане на 

височината или азимута към Слънцето в другите случаи.  

Обсервациите се извършваха от всички участници в 

експеримента, отчитайки нивото на владеене на работата с 

навигационен секстант, теоретичната и практическа 

подготовка на всеки един. 

Водеха се записи за продължителност на 

обсервациите и на изчисленията за всеки метод. 

В края на изследването, участниците попълниха 

Анкетна карта за субективна оценка на използваните от 

тях методи за ОМК по време на практическия експеримент.  

6. Резултати от обсервациите 

 

Средно квадратичната грешка, на всяка обсервация по 

различните методи в експеримента се определи по формулата: 

     √     
       

                                    (14) 

                 (ВМ – Вид на метода) 

Във формула (14) абсолютните грешки на координатите са 

изчислени по следните формули: 

                                                    (15) 

                                                    (16) 

По-долу са представени окончателните резултати : 
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Таблица 4. Средно квадратичната грешка по методи 

Метод ∆φ(′) ∆ω(′) ∆R(′) 

ВЛП – 2 звезди 

(Традиционен, ръчен метод) 
0,25 -0,13 1,95 

ВЛП – 3 звезди 

(Традиционен, ръчен метод) 
-0,03 0,24 1,72 

КРВ  - 2 звезди 

(Традиционен, компютърен метод) 
0,06 -0,02 0,83 

Азимутален – 3 звезди 

(Традиционен, компютърен метод) 
0,51 -0,27 3,85 

Кулминация на Слънце (Merpass) 

(Традиционен, ръчен метод) 
0,00 0,09 0,40 

 

Таблица 5.  Време необходимо за ОМК, по всеки метод  

Метод 
TСР 

обсервации 
ТСР 

изчисление 
ТСР  

Общо време 

ВЛП – 2 звезди 

(Традиционен, ръчен 

метод) 

9„ 43“ 26„ 19“ 
36„ 02“ 

≈ 36 мин. 

ВЛП – 2 звезди 

(Традиционен, 

компютърен метод) 

9„ 43“ 5„24“ 
14„ 07“ 

≈14 мин. 

ВЛП – 3 звезди 

(Традиционен, ръчен 

метод) 

12„ 58“ 34„ 38“ 
48„ 36“ 

≈ 49 мин. 

ВЛП – 3 звезди 

(Традиционен, 

компютърен метод) 

12„ 58“ 6„ 17“ 
19„ 15“ 

≈ 19 мин. 

КРВ  - 2 звезди 

(Традиционен, 

компютърен метод) 

9„ 43“ 4„42“ 
13„ 25“ 

≈ 13,5 мин. 

Азимутален – 3 звезди 

(Традиционен, 

компютърен метод) 

5„41“ 3„15“ 
8„ 56“ 

≈ 9 мин. 

Меридионална 

кулминация на Слънце 

(Традиционен, ръчен 

метод) 

6‟38” 2‟39” 
9‟07” 

≈ 9 мин. 
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Таблица 6. Обобщена оценка на приложените методи, за 

използване в Аварийна ситуация.  

 

Метод 

Обективни 

показатели 

Субективни 

показатели Обща 

оценка 
Точност Време 

Удоб

ство 

Прилож

имост 

ВЛП – 2 звезди 
(Традиционен, ръчен метод) 

2 2 4 4 12 

ВЛП – 2 звезди 
(Традиционен, комп. метод) 

2 3 5 5 15 

ВЛП – 3 звезди 
(Традиционен, ръчен метод) 

2 1 2 2 7 

ВЛП – 3 звезди 
(Традиционен, комп. метод) 

3 3 2 2 10 

КРВ  - 2 звезди 
(Традиционен, комп. метод) 

4 3 5 5 17 

Азимутален – 3 звезди 
(Традиционен, комп. метод) 

1 4 4 4 13 

Кулминация на 

Слънце (Merpass) 
(Традиционен, ръчен метод) 

5 4 5 5 19 

  

Скала  1 2 3 4 5 

Точност (Rср) 
Над 2,0 

м.м. 

1,5 – 2,0 

м.м. 

1,0-1,5 

м.м. 

0,5-1,0 

м.м 

0-0,5 

м.м. 

(ТСР)на 

метода  

Над 30 

мин. 
20-30мин. 10-20 мин. 

5-10 

мин. 

1-5 

мин. 

Удобство 

Неудобен,  

затруднен

и 

подготовк

а и/или 

изчислени

я 

Удобен, 

със 

затруднен

ия в 

подготовк

ата и/или 

изчислени

ята 

Удобен, с 

малки 

затруднен

ия в 

подготовк

ата и/или 

изчислени

ята 

Удобе

н 

Много 

удобен 

Приложимост 
Няма да 

използвам 

Бих 

използвал, 

ако 

обстоятел

ствата го 

налагат. 

Бих го 

използвал 

с известно 

колебание 

или за 

контрол. 

Бих 

използва

л, 

наравно с 

друг 

метод. 

Бих 

предпо

чел да 

използ

вам. 
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7. Изводи от проведеното практическо експериментално 

изследване 

 

Проведеното практическо изследване, в максимална 

степен потвърди хипотезата, че векторно-аналитичните методи са 

по-удобни, бързи и точни от класическите използвани до сега. 

Това изследване не може да бъде разглеждано като 

окончателно, то е своеобразна отправна точка за бъдещи такива в 

посока: 

1. Оптимизация на процеса на обсервациите на 

небесни тела със секстант и пеленгатор по пътя на методически 

указания, процедури, чек-листи; 

2. Тестване на различна инструментална база – 

дигитален секстант, дигитализиран пеленгатор и други възможни; 

3. Създаване и тестване на модул за вграждане в 

ECDIS, за ОМК по астронавигационен метод. 

Резултатите ясно показват, че  целта на дисертационния 

труд е постигната – изборът и внедряването на векторно-

аналитичните методи в практиката са обективно обосновани.  

 

IV. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Резултатите от настоящото дисертационно изследване  

дават основание да се направи ясен извод – основната задача на 

методите на астронавигацията е да обезпечават автономно, като 

резервен способ, определянето на мястото на кораба с достатъчна 

точност за безопасна навигация, в условията на открито море и 

при аварийни ситуации.  

Тяхното място в системата на безопасността на 

корабоплаването, особено в светлината на предизвикателствата на 

днешното време, когато аварийни ситуации, нестабилна работа на 

GNSS, природни катаклизми, както и случайна или злонамерена 

човешка дейност са практически непредсказуеми, е неоспоримо. 
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V. СПРАВКА ЗА НАУЧНИТЕ ПРИНОСИ 

 

Научно-приложни приноси на дисертационният труд: 

 

1. Направено е априорно теоретично изследване 

на аналитични методи за обработка на астронавигационни 

обсервации – Пряк (алгебричен) метод, Модифициран 

метод на Гаус и иновационни – Итерационен, Векторно-

аналитичен метод на основата на КРВ с използване на 

секстант и Векторен метод на измерен азимут към светило, 

с използване на пеленгатор и жирокомпас (без използване 

на секстант). 

2. Изследвана е реалната точност на ОМК с 

извършването на астронавигационни обсервации по две и 

три звезди, с прилагането на Метод на линиите на 

положението, Векторно-аналитичен метод на основата на 

КРВ с използване на секстант и Векторен метод на измерен 

азимут към светило, с използване на пеленгатор и 

жирокомпас (без използване на секстант). За референтни 

са използвани GNSS (GPS) координати, приемани за 

абсолютно точни. 

3. Направен е апостериорен сравнителен анализ 

и оценка на използваният до сега Метод на линиите на 

положението и предложените  Векторно-аналитични методи 

за обработка на aстронавигационните обсервации, на 

основата на резултатите от емпиричното изследване и 

практическия експеримент.  

 

 

Приложни приноси на дисертационният труд: 

 

1. Предложени са два иновационни Векторно-

аналитични метода, техните алгоритми и изходен 

електронен (компютърен) код за обработка на 

астронавигационни обсервации. Методите позволяват 

максимално бързо и точно да се определи обсервованото 

място на кораба в аварийни ситуации (при прекъсване на 

нормалния режим на работа на навигационното оборудване 
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или в местата с нестабилно или липсващо напълно 

покритие на GNSS системата).  

2. Създадена е Методика за определяне на 

мястото на кораба по астронавигационен способ в 

аварийна ситуация. Практическото използването на 

Методиката позволява да се осъществява текущ контрол и 

да се подобрят знанията, уменията и навигационните 

навици съгласно изискванията на Конвенцията STCW, 

Глава II, Правила A-II/1 и A-II/2, както на офицерите по  

време на навигационна вахта, така и на обучаващите се 

практиканти. 

3. Направено е предложение за включване на 

Методика за определяне на мястото на кораба по 

астронавигационен способ в Системата за управление на 

безопасността на флота на компанията Шипман ООД . 
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ASTRONAVIGATION METHODS FOR SHIP’S 

POSITIONING IN NAVIGATIONAL EMERGENCIES. 

In the era of E-navigation, when technology advances 

are dominant in the modern shipping, safety of navigation is 

still of great concern to the Captains and OOW. GNSS despite 

the great accuracy and reliability in providing continuous PNT 

services are subject to malfunctions, intentional and 

unintentional interruptions, jamming, spoofing, and 

meaconing.  

Astro (celestial) navigation is the only possible and 

proven back-up solution for safe navigation in the open sea.  

Dissertation thesis is focusing on the practical use and 

reliability of two recent vector methods for direct computation 

of ship‟s position: Vector solution of CoP by two stars and 

Azimuth method for ship position, by Circles of Position 

(CoP) and vector analysis 

These methods been analyzed and went under harsh test 

in real conditions at sea. The result of the on-board tests draws 

clear and undisputable conclusion: both methods providing 

reliable results in case of navigational emergency in open sea. 

  


