
 

Анотация 

 

12060 Използване на радиолокационна станция и 

автоматизирана радиолокационна система за предпазване от 

сблъскване за осигуряване на безопасност на корабоплаването 

 

Учебен план № 4-101-16 за обучение по специалност 

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

75 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 6 

Катедра 

Корабоводене 

Резултати от обучението:  

1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

  - Теорията и способите за графично и аналитично изчисляване на координатите на кораба. 

2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

  - Да включват/изключват и настройват реална апаратура за работа.  

  - Да реагират адекватно на сигнализациите за функционалното състояние на апаратурата.  

  - Да избират подходящ режим на работа в зависимост от заобикалящата обстановка. 

  - Да определят мястото на кораба по РЛ измервания. 

  - Да определят елементите на движение на целта чрез РЛ измервания.  

  - Да определят курса и/или скоростта и времето на маневрата за разминаване. 

  - Да настройват сектори и зони за безопасност; да захващат ръчно и автоматично цели. 

  - Да реагират адекватно на сигнализациите за предупреждение. 

Система за оценяване: Текущ контрол.  

За получаване на текущата оценка по дисциплината на обучаемите се поставят различни задачи, 

като оценката по всяка от тях може да се умножава с тегловен коефициент, или отделните задачи 

(цели) за оценяване носят точки. Общата сума е 100 точки. Текущата оценка се определя по 

формула, в която се вписват оценките по отделните задачи според номера и вида на изпитване. 

Условие за допускане до изпит е 90% посещение на лекции, 100% посещение на упражнения. 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенцията STCW’78, както е 

изменена, от моделен курс на ИМО – IMO Model course 1.07. 

С обучението по дисциплината се изграждат организираност, самостоятелност, инициативност, 

желание за работа. Формират се готовност за действие и за поемане на отговорност, увереност в 

себе си, сръчност, наблюдателност, способност за вземане на своевременни и компетентни 

командирски решения. 

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Основни принципи в радиолокацията 10 2 

2. Пускане, настройка, работа и изключване на РЛС в 

съответствие с инструкциите на производителя 

4 6 

3. Техники за изпълнение на РЛ прокладка на планшет 8 9 

4. Използване на РЛС за осигуряване на безопасност на 

корабоплаването 

5 7 

5. Използване на РЛС за избягване на сблъскване и 

прекомерно сближаване 

0 2 

6. Описание на АРСПС системи. Работа с АРСПС 3 16 

7. Тест и практически изпит 0 3 

 Общо: 30 45 

 


