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NAVIGATIE

• navigațiúne f. (lat. navigátio, -ónis). Acțiunea sau arta de a naviga: navigațiune fluvială, 
maritimă, submarină, aeriană. – Și -áie. ”Originea navigațiunii se perde în noaptea 
timpurilor iară istoria progresului ei e tot una cu a civilizațiunii. Din epoca cea mai 
depărtată se găsește trunchiu de copac scobit, de care se servesc chear azi indigenii din 
Oceania. Istoria navigațiunii cuprinde două era distincte, dintre care prima străbate toată 
antichitatea și se perde în timpurile de barbarie care au urmat imperiu roman. Lipsiți de 
busolă, navigatorii de atunci se depărtau rar de coaste. Cea mai mare călătorie pe care o 
amintește istoria e cea făptuită în prejuru Africii, din ordinu regelui Egiptului Necao al II-
lea, corăbiile feniciene. La începutu seculului 14 după Hristos, invențiunea busolei, care 
permise în fine navigatorilor să străbată oceanu, înseamnă a doŭa eră a navigațiunii. La 
1492, Hristofor Columb descoperi America; la 1498, Vasco de Gama trecu Capu Bunei 
Speranțe, și, la 1419, Magellan făcu prima călătorie în prejuru lumii.  Întrebuințarea 
aburului la navigațiune, suprimînd pînza și permițînd a înfrunta inconstanța vînturilor, a 
dat naștere uneĭ noĭ dezvoltărĭ a navigațiunii.” V. marină.
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• a devenit in epoca contemporană o adevărtă știință

• este rezultatul  direct al intereselor financiare/comerciale 

• Descoperirea Americii este de fapt o poveste a istoriei care arata

cat de puternic se manifesta încă de pe atunci interesul material 

prin masca descoperirilor geografice si sociale
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Pentru a naviga avem nevoie in primul rând de:  ……..  ? 
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A

”unde suntem ” 
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B

”unde vrem sa mergem”
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A- de coordonate X1,Y1

B- de coordonate X2,Y2
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E

N

W

S

Cu ajutorul busolei înaintașii 
noștri au reușit să navigheze 
mult mai precis folosind 
cadranele acesteia iar pe 
măsură ce timpul trecea aveau 
nevoie de tot mai multă 
precizie. Astfel pe cadranul 
busolei au apărut mai întâi cele 
4 puncte cardinale N,E,S,W , 
sectoarele de cerc obținute 
astfel fiind denumite CARTURI 
CARDINALE
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E

N

W

S

NE

SESW

NW
Au urmat încă patru puncte 
reprezentând direcțiile NE, SE, SW, 
NW. Cele 8 sectoare astfel obținute 
au fost denumite 

CARTURI  INTERCARDINALE
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E

N

W

S

NE

SESW

NW

NNE

ENE

ESE

SSESSW

WSW

WNW

NNW

după care alte 8 NNE, ENE, ESE,SSE,SSW,WSW,WNW,NNW.după care alte 8 NNE, ENE, ESE,SSE,SSW,WSW,WNW,NNW.

Apoi încă opt: NNE,ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, 
WNW  si  NNW .
Sectoarele  astfel obținute  poartă denumirea 
de 

CARTURI INTER-INTERCARDINALE
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Precizia a devenit , în timp, din 
nou insuficientă astfel încât au 

apărut încă  32 de direcții în 
sistemul de denumire al 
CARTURILOR. În funcție de zona 
geografică acestea purtau 
denumiri sugestive pe înțelesul 
marinarilor din zonele 
respective.
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În prezent se utilizează în 
locul busolei un 
instrument asemănător ca 
principiu de funcționare 
dar ale cărui indicații de 
mare precizie utilizează 
cadranul COMPAS cu 360 
de diviziuni, de câte un 
grad fiecare, constituind 
SISTEMUL CIRCULAR
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În prezent, sistemul de măsurare în carturi se 
mai utilizează doar pentru a indica, la precizie 
de cart inter-inter-cardinal, direcţia vântului şi a 
curentului. 
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Ce și cât înseamnă un grad și/sau un minut 
în sistemul de măsură circular ?
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10 = 60` și reprezintă ca distanță 60NM la 
ECUATOR
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1` este egal cu  1 NM la ecuator

O milă marină [ NM ] este 
echivalentul a 1,852 Km (UI)
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ÎNTREBARE
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CARE ESTE LUNGIMEA 
ECUATORULUI, în mile nautice 

apoi în kilometri ? 
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21639 NM
40075 km
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Coordonatele  geografice
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Coordonatele  geografice

44°27'4.78”N - LATITUDINE NORDICĂ

26° 4'51.96”E - LONGITUDINE ESTICĂ

FORMATUL SCRIERII 
COORDONATELOR GEOGRAFICE
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Coordonatele  geografice

44°27'4.78”S - LATITUDINE SUDICĂ

26° 4'51.96”W - LONGITUDINE VESTICĂ

FORMATUL SCRIERII 
COORDONATELOR GEOGRAFICE
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Coordonatele  geografice
LATITUDINE 
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Coordonatele  geografice

ECUATOR
0o LAT

00 LON

45o LAT N
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Coordonatele  geografice
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00 LON

EMISFERA  ESTICĂEMISFERA  VESTICĂ
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Coordonatele  geografice

ECUATOR

0o LAT

EMISFERA NORDICĂ

EMISFERA SUDICĂ
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Coordonatele  geografice
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Coordonatele  geografice

ECUATOR
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Coordonatele  geografice

ECUATOR
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0o LAT

00 LON

44°27'4.78"N
26° 4'51.96"E

44°27'4.78“S
26° 4'51.96“W
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ORIZONTUL

Suntem in oceanul PACIFIC si putem observa în jurul 

nostru doar două elemente :
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nostru doar două elemente :

CERUL   
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ORIZONTUL

Suntem in oceanul PACIFIC si putem observa în jurul 

nostru doar două elemente :

CERUL   

APA
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ORIZONTUL

Linia de demarcație intre cele două elemente din peisaj se 

cheamă ORIZONT. Daca suntem pe pământ (și nu vedem 

apa) înlocuim în explicația anterioară apa cu pământul și 

identificăm ORIZONTUL !!!

În materialul de curs o sa întâlniți:” Orizontul vizibil este 

cercul mic pe sfera terestră format din cele mai îndepărtate 

puncte de pe suprafaţa mării, accesibile la un moment dat 

vederii observatorului, în funcţie de condiţiile meteorologice.” 

Distanța este de fapt aprox.  2,5NM !!!
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ORIZONTUL

CERUL   

APA

ORIZONTUL
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ORIZONTUL
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ORIZONTUL

…  în cea mai mare parte a timpului este  SINGURA referință !!!
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ORIZONTUL

i
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ORIZONTUL
În cazul unui far situația este analizată 

luând în calcul și înălțimea acestuia

d1+d2=2.71[NM]+19.4[NM]=22.11[NM] ~  41km
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RELEVMENTE

ORIZONTUL

Planul orizontului adevărat (detaliu, vedere normală). 

Direcţia nord adevărat (Na). Cele patru cadrane de 

orizont ale unui observator plasat în punctul M 
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RELEVMENTE

Relevment adevărat

Relevmentul adevărat (proiecţie în

Planul Orizontului Adevărat -

POAd). Exprimarea Ra în sistem

circular
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RELEVMENTE

Relevmentul prova circular
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RELEVMENTE

Relevmentul prova semicircular
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RELEVMENTE

Exprimarea cuadrantală
a relevmentului prova

prova-tribord
pupa-tribord
pupa-babord
prova-babord
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RELEVMENTE

În practică , relevmentul prova se mai poate

exprima utilizând cadranul orar având ora 12 

în prova, 3 la tribord, 6 pupa, 9 babord etc.
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RELEVMENTE

Concluzii: 

► în sistem cuadrantal, relevmentul prova

se exprimă expeditiv, din ochi; 

► relevmentul prova se măsoară cu 

precizie şi apoi se exprimă, după nevoi, în

sistem circular sau semicircular
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DRUMUL
DEFINIŢIE:

Drumul adevărat al navei (proiecţie pe planul

orizontului adevărat al observatorului)
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DRUMUL

Drumul adevărat

al navei
(vedere în perspectivă)
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DRUMUL

Exprimarea drumului adevărat al navei în sistem circular
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DRUMUL

Exprimarea drumului adevărat al 

navei (Da=304°·8) 

în sistem semicircular
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TIMPUL LA BORD

Prin Convenţia fusurilor orare din 
1884, suprafaţa sferei terestre a 
fost împărţită în 24 de fusuri
orare de câte 15° longitudine
fiecare.
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TIMPUL LA BORD

• Desfăşurarea
„zonelor de 
timp”, echivalente
fusurilor orare. 

• Liniile de 
demarcaţie ale 
fusurilor se abat, 
din motive 
administrative, de 
la meridianele
laterale ale 
fusurilor orare. 

• În partea stângă
se observă „linia
de schimbare a 
datei”



TIMPUL

• ► Deoarece o nouă zi solara începe la culminaţia inferioară a Soarelui (adica la miezul
noptii), atunci anti-meridianul Greenwich (meridianul de 180°) va purta numele de meridianul
de schimbare a datei.

• ► O navă care intersectează în deplasarea ei linia de schimbare a datei (la data de 26 noiembrie, de 
exemplu), va proceda astfel:  

• • •• • Dacă se deplasează în sens direct (sensul rotaţiei Pământului), va înscrie în jurnalul de bord de două
ori consecutiv data de 26 noiembrie. Explicaţia este următoarea: dacă nava execută ocolul Pământului în
acest sens de deplasare în n zile, atunci în jurnalul de bord trebuie notate doar n-1 zile, deoarece ″o zi a 
fost înlocuită de ocolul complet al sferei terestre de catre navă – acest ocol complet inseamna o zi″; • •• • 
Dacă se deplasează în sens retrograd, în jurnalul de bord va înscrie data de 28 noiembrie după data de 26 
noiembrie (se sare peste 27 noiembrie). 

• ► Modificarea orei bordului la trecerea dintr-un fus orar în alt fus orar se execută astfel: • •• •  Dacă
portul de destinaţie se află la distanţă mică faţă de portul de plecare, dar în alt fus orar, atunci ora bordului
se va altera cu o oră întreagă la apropierea de destinaţie; • •• • Pe timpul navigaţiei pe distanţe mari, se va
modifica ora bordului cu o oră întreagă la trecerea într-un nou fus orar, în aşa fel încât:

Ora bordului = Timpul legal al ţării riverane

NAVIGATIE

TIMPUL LA BORD
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TIMPUL LA BORD
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Compasul magnetic

Compasul magnetic este cel mai vechi
instrument de  navigaţie. În esență, acesta
se bazează pe proprietatea unui ac 
magnetic de a se orienta către NORD 
materializând în felul acesta direcția nord la 
bordul ambarcațiunii.
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DECLINAȚIA MAGNETICĂ

► Ca urmare a faptului că intensitatea câmpului magnetic 

terestru este variabilă (datorată ne-omogenităţilor structurii

interne a Pământului), rezultă că şi valoarea declinaţiei

magnetice diferă de la o zonă geografică la alta. 

► De asemenea, pe baza unor serii de măsurători precise, 

s-a evidenţiat faptul că într-un punct oarecare al suprafeţei

terestre valoarea declinaţiei magnetice variază în timp.  
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DECLINAȚIA MAGNETICĂ

Roza de declinaţie

magnetică
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DECLINAȚIA MAGNETICĂ

Inscripţia „ 3°52' E 1987 (4’) ” de pe roza

de declinaţie trebuie interpretată astfel: 

"în această zonă maritimă declinaţia

magnetică era egală, în anul 1987, cu 

d1987 = +3°52' şi de atunci creşte în

fiecare an cu 4’.”
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DECLINAȚIA MAGNETICĂ

Direcţia nord compas (Nc). 

Linia de credinţă (L). 

Drumul compas (Dc).
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Sextantul
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Sextantul este un instrument optic 
portabil, destinat măsuratorilor de 
unghiuri orizontale şi verticale la 
bordul navei, în vederea
determinării poziţiei navei
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Părţile componente ale sextantului sunt:

1) limbul, gradat în grade sexagesimale, de la 00 la

1400;

2) alidada, piesa mobilă pe limb, destinată citirii

valorii de unghi la precizie de grad întreg; 

3) tamburul, este anexat alidadei şi serveste la 

citirea unghiurilor la precizie de 001;

4)  luneta;

5) oglinda mare, de formă patrată, este solidară cu 

bratul alidadei, deci se roteşte odată cu aceasta; 

6) oglinda mică, de formă rotundă, fixată rigid de 

planul sextantului (este deci oglinda fixă a 

sextantului). Jumătatea superioară a oglinzii mici

este sticla transparentă, iar jumătatea inferioară

este oglindă (sticla etamată); 

7) mâner; 

8) planul rigid al sextantului (cu nervuri); 

9) picioare de susținere; 

10) altele: filtre de lumină, cheiță de reglaj, etc.
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APARATURĂ ELECTRONICĂ
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- Domeniu foarte vast aflat în continuă și rapidă dezvoltare
- Dependent de existența unei surse de energie
- Fiabilitate scăzută în raport cu instrumentele mecanice
- Necesită cunoștințe și specializări cu grad ridicat de 
complexitate
- Viteză foarte mare de captare și procesare a datelor
- Precizie ridicată
- Posibilitatea de interconectare cu echipamentele de bord 
cum ar fi pilotul automat, alarme de poziție, comunicații radio, 
alerte meteorologice, acțiuni de salvare, navigație în condiții 
de vizibilitate redusă etc.
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Echipamente electronice, clasificate după importanța lor

- Stația radio comunicații de voce și mai nou de date

- Telefonul celular/satelit comunicații de voce și date

- Sonarul pentru măsurarea adâncimii

- Navtex radio telex pentru mesaje 

meteorologice și de navigație

- GPS    sistemul de poziționare globală

- AIS    sistemul de identificare automată

- Sistemul radar sistemul de detecție la mare distanță a 

obstacolelor naturale (geografice) sau 
de moment (trafic naval)
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Documente nautice

informative
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Documente nautice

informative

Documentele nautice

operative
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Documente nautice informative
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Documentele nautice

operative
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Documentele nautice operative
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Harta de navigaţie
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O seară plăcută 

în continuare !


