
 

 

Анотация 

 

12071 Радионавигационни средства 

 

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

„Организация и управление на военни формирования на 

тактическо ниво“, специализация „Корабоводене за ВМС“, 

ОКС „Бакалавър“ 

38 часа, задължителна дисциплина  

 

ЕСТК кредити: 3 

Катедра 

Корабоводене 

  Резултати от обучението:  

  1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  

   - Теоретичните основи на наземните и спътниковите радионавигационни системи за определяне 

на местоположение. 

   - Оперативните възможности на наземните и спътниковите радионавигационни системи за 

определяне на местоположение, източници на грешки и точност. 

  2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 

   - Да използват наземни и спътникови радионавигационни системи за определяне на 

местоположение. 

   - Уверено да работят с приемници на наземни и спътникови радионавигационни системи за 

определяне на местоположение.   

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 минимум 90% посещение на лекции и минимум 90% посещение 

на практическите занятия. 

Дисциплината осигурява изисквания за компетентност по Конвенцията STCW’78 – Code table A-

II/1, както е изменена, от моделен курс на ИМО – IMO Model course 7.03.  

Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 

1. Наземни радионавигационни системи. Основни принципи 

(Basic principles of terrestrial navigation systems) 

2 0 

2. Наземна радионавигационна система Loran-C 3 0 

3. Модернизирана наземна радионавигационна система eLoran 

(Enhanced Loran) 

2 0 

4. Глобални спътникови радионавигационни системи (Global 

navigation satellite systems) 

10 0 

5. Спътникова радионавигационна система Navstar (GPS) 10 6 

6. Спътникови радионавигационни подсистеми за поддръжка 

(Augmented satellite systems) 

1 2 

7. Спътникова радионавигационна система GLONASS 1 0 

8. Спътникова радионавигационна система GALILEO 1 0 

 Общо: 30 8 

 

 

 

 


