
 

Анотация  
 

21294 Съвременни системи за управление на главни 
 и спомагателни двигатели 

Учебен план 4-17-13 за обучение на специалност „Корабни 
машини и механизми“, ОКС „Бакалавър“ 

45 часа, задължителна дисциплина 

ЕСТK кредити: 4 

Катедра 
Корабни силови уредби 

Учебни цели: 
 1. Обучаемите ДА ЗНАЯТ:  
    - Съвременните системи за мониторинг, управление и контрол на корабните машини и 
механизми. 
    - Мерките за безопасност при работа в аварийни ситуации на борда на кораба. 
    - Мерките за безопасност при работа със системи за високо напрежение. 
    - Комуникациите по време на аварийни ситуации. 
    - Методите за диагностика и настройка на системите за управление (електрически, електро-
пневматични и електро-хидравлични). 
 2. Обучаемите ДА УМЕЯТ: 
    - Да подбират правилно личните предпазни средства и инструменти в зависимост от конкретната 
задача, която ще изпълняват. 
    - Да боравят безопасно с корабните устройства. 
    - Своевременно и правилно да докладват за аварийни ситуации. 
    - Да реагират точно и бързо при аварийни ситуации на кораба. 
    - Правилно да прилагат методите за диагностика и настройка на системите за управление. 
    - Да откриват дефектирали блокове и елементи от управлението на кораба. 
    - Да проследяват процесите по конкретни електрически, пневматични и хидравлични схеми. 

Система за оценяване: Резултатите от обучението по дисциплината се оценяват с изпитна оценка 
(ИО). За получаване на изпитната оценка се използват оценките по отделните задачи (цели). 
Дисциплината осигурява изискванията за компетентност на Конвенцията STCW 2010 – Table A- A-
III/1 (Electrical, electronic and control engineering at the operational level) – Competence: Operate 
electrical, electronic and control systems  

Function 4 – Marine Engineering at the Operational Level & 
Function 5 - Electrical, Electronic and Control Engineering at the Operational Level 

 
Съдържание на дисциплината 

№ Учебни теми (модули) Лекции Упражнения 
1. Интегрирани компютърни системи за информация и управление 

на кораби 
22 7 

2. Хидравлични и пневматични системи за управление на корабни 
машини и механизми 

6 6 

3. Техническа безопасност при експлоатацията на КЕО за високо 
напрежение 

2 2 

 Общо: 30 15 
 

 


