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Obiective principale:
Acest curs îşi propune să îi înveţe pe viitorii ofiţeri de navigaţie care vor fi însărcinaţi cu
susţinerea activităţii de cart, noţiuni de bază legate de radar şi de utilizarea radarului. Cursul
se bazează pe liniile directoare ce fac referire la pregătirea în legătură cu observaţiile radar,
radar plotting şi utilizare ARPA, pe care le găsim în convenţia internaţională STCW 1995.
Acest model de curs îşi propune sa întrunească minimul de standarde aflate în tabelul A-II/1
din STCW 1995. Acest ghid de curs depăşeşte recomandările anexate în rezoluţiile
A.482(XII) şi A.483(XII) adoptate de IMO în 1981.
Acest curs îşi propune să îndeplinească cerinţele minime obligatorii în legătură cu nivelul
minim de cunoştinţe, aflate în tabelul A-II/1 din STCW 1995.Aspectele care se vor găsi în
prezentul ghid de curs cuprind următoareleprobleme teoretice: cum se obţine informaţia radar
şi cum este ea afişată, limitările acestor informaţii şi acurateţea lor, formarea şi modul de
recunoaştere al unor răspunsuri la undele radar, modul corect de utilizare a funcţiilor radar
pentru a obţine o afişare optimă a radarului, precum şi modul de a cerceta dacă diplay-ul
radarului este unul optim.
Diferitele moduri de display le radarului disponibile precum şi display-ul cel mai bun pentru
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anumite aplicaţii se vor regăsi, precum şi modul în care variaţiile de viteză şi/sau drum al
propriei nave şi/sau ale navei ţinte afectează display-ul radarului
Cursul acopră şi probleme legate de recunoaşterea ţintelor periculoase, efectuarea măsurării
de relevmente şi distanţe, precum şi utilizarea acestor măsurători pentru a determina poziţia
nvei şi plotarea mişcării navelor ţintă pentru a determina riscul unei coliziuni. Exerciţiile care
se bazează pe COLREG utilizează astfel de plotări.

Continut
(descriptori)

Obiectiv :
Un cursant care termină cu succes un astfel de curs şi care are un nivel satisfăcător ale
performanţelor şi cunoştinţelor va fi capabil să determine când să folosească radarul, va
putea să determine care să fie cel mai bun mod de afişare şi pe ce scară de distanţă în
funcţie de circumstanţe; va putea să folosească funcţiile radarului pentru a avea afişajul optim
şi va fi conştient de limitările echipamentului în ceea ce priveşte detectarea ţintelor şi
acurateţea informaţiilor.
Când se află în aproprierea coastei, cursantul trebuie să fie capabil să confrunte informaţiile
din display-ul radar cu informaţiile care le găseşte în hărţile de navigaţie, să selecteze o ţintă
uşor vizibilă pe care să o folosească pentru a determina poziţia navei sale.
Cursantul va trebui de asemena să fie conştient de necesitatea plotării continue a navelor
ţintă care pot fi un pericol pentru nava proprie, şi va trebui să fie capabil ca în urma acestor
plotări să obţina înfomaţiile necesare în legătură cu viteza şi drumul navei ţintă, precum şi
cea mai mică distanţă la care vor trece aceste nave pe lângă nava proprie, pentru ca
manevrele necesare de evitare să se facă din timp, în conformitate cu prevederile COLREGului, pentru a se evita situaţiile de foarte mică apropriere.
Structura cursului este conformă cu cerinţele IMO STCW 95 (AII/1, AII/2, A-I/12, B-I/12)
precum şi a cursurilor Model IMO (1.07, 1.08), inclusiv în ceea ce priveşte structurarea
temelor şi a părţilor aplicative.
1
Descrierea suportului teoretic şi a modului de operare a sistemului radar
1.1
Descrierea corectă a principiilor de funcţionare ale radarului
1.2
Principiile măsurării distanţelor şi a relevmentelor
1.3
Modul de funcţionare şi a locului unde se găsesc componentele sitemului
1.4
Explicarea corectă a distanţei de siguranţă:
1.5
Explicarea importanţei de a nu pune piesele de schimb (radarul de rezervă?)
pentru echipamentul radar în aproprierea compasului magnetic sau la o
distanţă mai mică decât cea specificată
1.6
Precizarea corectă a pericolelor legate de radiaţie şi măsurile de precauţie:
1.7
Măsurile de precauţie necesare în aproprierea echipamentului aflat în spaţiu
dechis şi precizări asupra pericolului radiaţiei lângă antena radar şI a ghidului
de undă
1.8
Explicarea factorilor care afectează performanţele şi acurateţea acestor
echipamente în ceea ce priveşte detectarea ţintelor radar (3ore)
1.9
Prezentarea legăturii dintre rază minimă şi puterea pulsului
1.10
Prezentarea efectelor asupra acurateţei relevmentelor şi distanţelor obţinute pe
care le au lăţimea de undă, erori în estimarea drumului adevărat al navei, erori
îm determinarea poziţiei punctului de centru al sistemului de plotting,
canarisirea sau bandarea navei, erori de paralaxă, erorile echipamentului giro.
1.11
Explicarea efectelor asupra asupra relevmentelor şi distanţelor măsurate, pe
care le au lungimea de bandă, marimea spotului, marimea tubului indicator de
poziţie în plan
1.12
Identificarea factorilor externi echipamnetului radar care afectează detecţia
radar
1.13
Identificarea şi prezentarea corectă a factorilor care pot cauza interpretarea
greşită a imaginii radarului.
1.14
Explicarea cauzelor care pot produce interferenţe şi efectele acestor
interferenţe
1.15
Explicarea cauzeor şi efectelor ecourilor reziduale
1.16
Explicarea cauzeor şi efectelor ecourilor indirecte
1.17
Explicarea cauzeor şi efectelor ecourilor multiple
1.18
Explicarea cauzeor şi efectelor ecourilor dublu–reflectate
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Explicarea modului în care performanţa radarului este afectată de liniile de
curent electric şi de podurile care traversează estuare şi râuri
Explicarea efectelor pe care le are prorpia nava pe un canal navigabil
Standarde pentru performanţele echipamentului radar aşa cum au fost
prezentate în rezoluţia A.477 (XII)
Prezentarea standardelor de performanţă prevăzute în Rezoluţia A.477(XII
Prezentarea acurateţii minime (în măsurarea relevementelor şi distanţelor)
Prezentarea nivelului de discriminare (în măsurarea relevementelor şi
distanţelor)
Pregătirea şi operarea radarului în conformitate cu instrucţiunile
producătorului
Pregătirea şi menţinerea display-ului radar optim(5ore):
Operarea controalelor principale
Operarea controalelor de transmitere(standby/transit, lungimea pulsului, PRF)
Folosirea controalelor pentru receptori în vederea obţinerii unei imagini
optime(tuning, gain, gain logaritmic/liniar)
Folosirea controalelor pentru display(briliance, illumination, focus, shift, range
rings, VRM, EBL, cursorul, heading marker,clearscan, anti-cluter)
Demonstrarea ordinii corecte în care se fac ajustările şi prezentarea criteriilor
folosirii optime a controalelor pentru ajustări
Prezentarea faptului că ecourile mici sau slabe pot eluda detecţia
Prezentarea efectelor zgomotului de saturaţie la receptor
Prezentarea importanţei schimbării frecvente a scării de utilizare a radarului
Identificarea diferitelor moduri de display(mişcare reală, mişcare relativă,
mişcare stabilizată, north up, course up, head up)
Explicarea avantajelor şi a limitărilor diferitelor moduri de display
Explicarea necesităţii menţinerii unui imput de la compasul magnetic pentru
mişcarea relativă şi a unui imput de la compasul magnetic şi jurnalul de bord
electonic pentru display-ul mişcării reale
Identificarea efectelor transmiterii unei erori a compasului magnetic în cadrul
unui display ale unei mişcări reale sau relative
Identificarea efectelor transmiterii erorilor de jurnal în cadrul unui display al unei
mişcări reale, sau a unei erori în introducerea manuală a valorii vitezei
Operarea controalelor speciale(prezentare, viteză, re-set, corecţia drumului
adevărat, repetitorul compasului magnetic)
Prezentarea efectelor unei introduceri eronate a valorii vitezei şi a valorii
corecţiei drumului adevărat asupra display-ului true motion
Efecturarea de măsurătorilor de relevmente şi distanţe cu acurateţe
Explicarea metodelor şi acurateţea măsurării de distanţe (VRM)
Măsurarea distanţelor cu accent pus pe acurateţe
Explicarea metodelor şi acurateţea măsurării relevmente (EBL)
Măsurarea de relevmentelor cu accent pus pe acurateţe
Verificarea şi corectarea măsurătorilor efectuate
Efecturarea operaţiunilor de radar plotting manual
Construirea triunghiului mişcării relative:
Explicarea triunghiului mişcării relative, a diverşilor vectori şi unghiuri
Construirea unui triunghi a mişcării relative pe o foaie de plotting
Construirea unui triunghi al mişcării relative pe reflection plotter
Determinarea drumului, a vitezei şi aspectul celorlalte nave
Determinarea drumului, a vitezei şi aspectul celorlalte nave dintr-o prezentare
relativă(stabilizată sau nu)
Determinarea drumului, a vitezei şi aspectul celorlalte nave dintr-o prezentare
adevărată
Efectuarea de măsurători de distanţe şi relevmente la intervale de timp dese şi
regulate
Prezentarea factorilor care afectează acurateţea calculării drumurilor, vitezelor
şi aspectelor
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Determinarea derivei de curent folosind observaţii la un reper fix
Explicarea funcţiei "track made over the ground by own ship"
Determinarea CPA-ului şi a TCPA-ului
Determinarea CPA-ului şi a TCPA-ului în cazul unei mişcări relative (imagine
stabilizată sau nu)
Determinarea CPA-ului şi a TCPA-ului în cazul unei mişcări reale
Explicarea factorilor care afectează acurateţea determinării CPA-ului şi TCPAului obţinute prin plotare.
Explicarea efectelor pe care le au schimbările de drum sau de viteze:
Explicarea efectelor pe care le au schimbările de drum sau de viteză a
celorlalte nave
Compararea observaţiilor vizuale cu cele efectuate radar
Explicarea delay-ului dintre schimbarea de drum a navei proprii şi detectarea
radar a respectivei schimbări
Explicarea avantajului de a avea o imagine stabilizată în funcţie de compas, în
cazul unei mişcări relative
Explicarea efectelor pe care schimbările de viteză sau drum ale navei proprii, le
au asupra vitezelor şi drumurilor determinate la navele ţintă) Prezentarea
pericolului reprezentat de efectuarea de schimbări mici de drum şi/sau viteză în
ceea ce priveşte acurateţea informaîiilor determinate
Raprotarea informaţiilor radar:
Efectuarea unui raport care să conţină următoarele informaţii : relevmentul,
distanţa, CPA-ul , TCPA-ul, drumul, aspectul, viteza
Utilizarea radarului pentru asigurarea efectuării navigaţiei în condiţii de
siguranţă
Determinarea poziţiei unei nave folosind radarul
Explicarea caracteristicilor unui obiect care este uşor observat cu ajutorul
radarului
Explicarea caracteristicilor unui obiect care este foarte greu de observat cu
ajutorul radarului
Determianrea poziţiei navei folosind relevmente şi distanţe măsurate cu ajutorul
radarului
Explicarea eventualelor erori şi a modului în care acestea pot fi minimalizate
Compararea poziţiei determinate cu ajutorul radarului cu poziţia determinată cu
ajutorul altor echipamente pentru a observa acurateţea punctului
Compararea reliefului redat în iaginea radar cu cel care e observă pe hărţile de
navigaţie
Idetificarea reperelor ajutătoare pentru navigaţia radar şi pentru efectuarea
navigaţiei în condiţii de siguranţă:
Repere ce acţionează pasiv(reflectoare ) (recunoaşterea şi modul de utilizare)
Repere active ce acţionează pasiv (racon-uri, echo-enhancer-uri, transpondere,
ramark-eruri) (recunoaşterea şi modul de utilizare)
SART-urile (recunoaşterea şi modul de utilizare)
Surse de informaţii asupra reperelor active sau pasive
Utilizarea paralelelor indicatoare în navigaţia radar:
Setarea şi utilizarea paralelelor indicatoare folosind mijloace electronice
Construirea şi utilizarea paralelelor indicatoare în cadrul unui reflection plotter,
acolo unde se găseşte unul
Efectuarea acţiunilor corecte în cazul în care semnalul radar părăseşte linia
paralelei indicatoare
Utilizarea mai multor linii de paralele indicatoare
Construirea şi utilizarea de linii de paralele indicatoare pentru două scări de
distaţă (construirea şi utilizarea)
Prezentarea importanţei punctului de ˝wheel over˝
Demonstrarea utilizării punctului de ˝wheel over˝
Explicarea importanţei zonei de siguranţă
Demonstrarea utilizării zonei de siguranţă
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Interpretarea mişcării unei nave ţintă utilizănd poziţiile trecută a semnaluilui
acesteia
Efectuarea acţiunilor corecte în cazul în care este necesară contrarea efectelor
unui curent:
în cazul unui drum drept
în cazul în care nava se află în manevră
Utilizarea radarului pentru evitarea coliziunilor sau a situaţiilor de mică
apropriere
Aplicarea prevederilor COLREG pentru evitarea coliziunilor sau a situaţiilor de
mică apropriere
Utilizarea radarului ca mijloc de menţinere a veghei , şi expunerea importanţei
unei activităţi de plotting continue
Explicarea factorilor care trebuiesc luaţinâ în considerare în determinarea unei
viteze de siguranţă, cu accent pus pe factorii care influenţează radarul.
Prezentarea factorilor care permit o plotare de bună calitate astfel încât să se
evite situaţiile de coliziune sau de mică apropiere
Efectuarea de schimbări de drum sau de viteză suficient de mari astfel încât să
se evite situaţiile de coliziune sau de mică apropiere
Prezentarea momentelor când echipamentul radar se foloseşte atât pe timp de
vreme bună ziua şi noaptea când există semne că vizibilitatea se va deteriora
cât şi în condiţii de trafic aglomerat
Descrierea sistemului ARPA
Descrierea corectă a caracteristicilor display-uli sistemului
Descrierea diferitelor caracteristici ale display-ului
vectori
grafice
afisaj digital
punctele potentiale de coliziune
potentiale zone de pericol
Descrierea procedurii de achiziţionare a ţintelor
Prezentarea corectă a standardelor IMO pentru perfomanţele ARPA
Prezentarea standardelor IMO pentru performaţele ARPA în ceea ce priveşte
acurateţea
Prezentarea cerinţelor pentru achiziţionarea şi urmărirea ţintelor radar
Liste a alarmelor operaţionale obligatorii
Prezentarea informaţiilor care trebuiesc prezentate într-o formă alfa-numerică
Prezentarea efectelor pe care erorile senzorilor echipamentului ARPA în
conformitate cu performanţele fixate prin standardele IMO
Prezentarea performaţleor standard pentru semnalele de intrare a
girocompasului şi a echipamentelor de fixare a poziţiei
Criteriile pentru achiziţionarea ţintelor sunt prezentate corect
Prezentarea criteriilor pentru achiziţionarea ţintelor
Prezentarea criteriilor pentru selecţionarea utomată a ţintelor aşa cm este
prezentată în cartea manualul de instrucţiuni al producătoruli
Lista criteriilor care sunt folosite pentru achiziţionarea manuală a ţintelor radar
Prezentarea numărului mxim de ţinte care pot fi achiziţionate
Prezentarea ţintelor care pot să nu mai fie urmărite dacă nu mai sunt
considerate a fi un pericol
Descrierea folosirii corespunzătoare a limitării funcţiei de plotare a ţintelor radar
în anumite zone
Prezentarea faptului că ţintele carea apar la o distnaţă mai mică decât ce la
care a fost setată pentru “guard zone” nu vor fi plotate automat
Descrierea capacităţii funcţiei de urmărire a unei ţinte radar şi a limitărilor
acesteia
Descrierea procesului de protare şi urmărire a ţintei cu ajutorul ARPA
Descrierea modului în care se pot pierde ţintele şi alarmele sunt activate
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Prezentarea circumstanţelor cele mai dese prin care ţintele se inversează între
ele(target swoop).
Prezentarea efectelor pe care această inversare între ţinte"target swoop"
afectează informaţiile afişate
Explicarea delay-urilor în activitatea de procesare
Explicarea delay-ului în afişarea datelor procesatre de ARPA după
achiziţionarea ţintei radar
Explicarea delay-ului în afişarea noilor informaţii în momentul în carea prorpia
navă efectuează manevre
Explicarea faptului că poate exista un delay de până la 3 minute înainte ca
informaţiile obţinute să fie corecte imediat după ce nava ţintă a fost plotată sau
doar ce a termiant de efectuat o manevră
Descrierea capacităţii funcţiei de urmărire a unei ţinte radar şi a limitărilor
acesteia
Descrierea procesului de plotare şi urmărire a ţintei cu ajutorul ARPA
Descrierea modului în care se pot pierde ţintele şi alarmele sunt activate
Prezentarea circumstanţelor cele mai dese prin care ţintele se inversează între
ele(target swoop).
Prezentarea efectelor pe care această inversare între ţinte afectează
informaţiile afişate
Operarea unui sistem ARPA
Setarea şi menţinerea unui display Arpa în mod corect
Setarea unui display corespunzător în funcţie de situatia curentă (cu display-uri
stabilizate în mişcare relativă sau reală)
Folosirea butoanelor de control pentru a avea un display optim al ecourilor
radar
Utilizarea “Log and gyro imputs”
Executarea manuală a achiziţionării de ţinte radar, precum şi urmărirea ţintelor
periculoase
Setarea achiziţionării automate de ţinte radar precum şI a zonelor de excludere
Utilizarea unei baze de timp pentru vectori sau scheme grafce corespunzătoare
pentru a produce informaţia cerută
Identificarea diferenţelor care apar între informaţia aratată cand display-ul este
stabilizat în “sea stabilized mode” şi cel cand display-ul este stabilizat ”ground
stabilized mode”
Selectarea modului de stabilizare în funcţie de circumstanţe
Setarea şi folosirea “echo-referencing” când imaginea este una reală
Utilizarea sistemului ARPA pentru a obţine informaţii în legătură cu ţinta radar
Operarea display-ului în mod real sau relativ cu vectori reali sau relativ în
fiecare mod de display
Prezentarea beneficiilor folosirii alternative a atât vectorilor relativi, cât şi a celor
reali
Utilizarea display-urilor grafice a PPC-urilor şi PAD-urilor
Determinarea riscului de coliziune prin extrapolarea vectorilor şi prin utilizarea
PAD-ului
Utilizarea funcţiei de “target history”
Utilizarea funcţiei “trial manouvre”(care face aproximări folosin caracteristicile
de manevră ale propriei nave)
Referinţe la manualul echipamentului radar pentru informaţii în legătură cu
caracteristicile de manevră ale modelului de navă utilizată.
Setarea şi recunoaşterea diferitelor tipuri de alarme
Explicarea beneficiilor ş limitărilor diferitelor tipri de alarme
Setarea zonei de rejecţie pentru a se evia interferenţe false
Explicarea posibilelor erori în interpretarea informaţiilor pentu o ţintă radar
Identificarea eronată a tipului de vectori(o eroare obişnuită)
Obţinerea informaţiei din vectori carea au afişează informaţia sub formă
numerică
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Explicarea faptului că pentru o ţintă pierdută carea a fot reachiziţionată
informaţia afişată poate sugera o schimbare de drum sau viteză deşi nu a avut
loc nici una
Explicarea faptulu ca informaţiile obţinute cu ajutorul PAD-ului sau PPC-ului au
aplicaţie numai pentru prorpia navă cu ţîntele din jur şi nu indică pericole pentru
navele ţintă însăşi
Prezentarea faptului ca lungimea liniei de la navele ţintă până la PAD sau PPC
nu indică viteza navei ţintă
Prezentarea faptului că pentru funcţia “history” display-ul sar putea să nu fie în
acelaşi mod ca şi vectorii
Prezentarea faptului că chimbarea direcţiei navei ţintă în mişcare relativă atnuci
când se foloseşte funcţia“history” nu înseamnă că nava ţintă a schimat de drum
Explicarea faptului că interpretarea greşită a informaţiilor obţinute prin ARPA
pot să ducă la situaţii periculoase
Identificarea şi explicarea factorilor care pot provoca erori în informaţiile afişate:
Identificarea erorilor care apar în măsurarea relevmentelor radar care apar
datorită:
mişcării propriei nave
asimetriei undei antenei radar
(azimuth quantization) cuantificarea azimutului
backlash
Explicarea erorilor care apar din umătorele cauze:
mişcarea de ruliu a navei
(range quantization) cuantificarea distanţei
Explicarea faptului că indicaţiile radarului po fi eronate atunci când depunerile
de la eşapamentul vaporului se infiltrează în ghidul de undă iar efectul acestora
se combină cu modificăride drum şi/sau viteză ale propriei nave.
Explicarea efectelor pe care le are introducerea eronată de informaţii legate de
viteza şi drumul proriei nave, asupra informaţiei afişate.
Explicarea faptului că în momentul folosiri funcţiei “history”, o urma clară şi
concisă pentru o nava ţintă este o indicaţie a unui nvel de eficienţă satisfăcător
pentru ARPA
Setarea şi menţinerea unui display Arpa în mod corect (0.5 ore)
Exsitenţa unei rutine a utilizării funcţiei “Self-diagnostic”
Executarea de programe pentru a se verifica nivelul de acurateţe prin
compararea cu soluţii dinainte cunoscute
Efecturarea de demonstraţii a nivelului de performanţă, care includ manevre de
trial efectuând plotting manual
Luarea deciziilor corecte în momentul în care sistemul ARPA nu funcţionează
Identificarea şi explicarea riscurilor încrederii excesive în sistemul ARPA
Executarea de demonstraţii de utilizare ARPA şi explicarea necesităţii
conformităţii cu principiile de bază pentru efecturarea unui cart
Efectuarea de reacţii corecte la alarme(cum ar fi alarma de coliziune, sau cea
pentru o nouă navă ţintă)
Evitarea trecerilor la mică distanţă identificate(CPA şi BCR)
Explicarea faptului ca senzorii pentru semnal nu reacţionează decât in
momentul lipsei unui semnal, şi nu şi pentru un semnal defectuos
Efectuarea de exerciţii complexe, în timp real de radar plotting
Plotarea drumului, vitezei, CPA, TCPA şi aspectul pentru plotări relative sau
reale
Utilizarea sistemului ARPA şi a informaţiilor primite de la acesta pentru a
asigura desfăşurarea activităţii de navigaţie în condiţii de siguranţă şi
prevenirea coliziunilor
Aplicarea prevederilor COLREG pentru zone de ape deschise dar în condişii de
vizibilitate redusă
Determinarea drumului, vitezei, CPA, TCPA şi aspectul pentru fiecare navă
periculoasă
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Efectuare corectă a schimbărilr de drum pentru a îndepini cerinţele minime
pentru CPA pentru situaţiile de depăşire a unei nave sau de întretăiere a
drumurilor, sau de întâlnire.
8.6
Determinarea timpului de revenire
8.7
Efectuarea de manevre de evitare, inclusiv prin reducerea viteze acolo unde
este cazul, pentru a evita situaţiile de foarte mare apropriere, pentru scenariile
cu mai mute nave care se întâlnesc
8.8
Efectuarea manevrelor crecte pentu situaţiile în care navele ţintă fac schimbări
de drum şi sau viteză
8.9
În mod consecvet se efectuează anevre pentru a se evita situaţia de abordaj
8.10
Planificare şi executarea navigaţiei prin ape aglomerate inclusiv efectuarea de
manevre pentru evitarea coliziunilor
9
Utilizare ARPA in condiţii de trafic aglomerat
9.1
Planificarea şi efectuara unei treceri prin zone cu obstacole pentru navigaţie în
condiţii de trafic intens
9.2
Analizarea întregii cantităţi de informaţie disponibie pentru a putea efectua
punctul de mai sus
9.3
Utilizarea paralelelor indicatoare pentru a putea efectua trecerea la o distanţă
dată faţă de un reper fix
9.4
Utilizarrea paralelelor indicatoare de index pentru a determina abaterile de la
drum
9.5
Utilizarea paralelelor indicatoare şi a funcţiei "dead range" pentru efectuarea
manevrei de ancorare
9.6
Utilizare paralelelor indicatoare de index precum la punele 4 şi 5 cu şi fără
curenţi în zonă
9.7
Identificarea obiectelor cu o bună reflexie radar
9.8
Verificarea poziţiei navei folosind alte mijloace care sunt la îndemână
9.9
Determinarea rutei navei pentru un voiaj costier, luând în calcul posibilii curenţi
marini sau acţiunea vântului
9.10
Efectuarea activităţii de navigaţie şi de evitare a coliziunilor în interiorul şi în
aproprierea schemelor de separare a traficului
9.11
Prezentarea cerinţelor COLREG-ului aşa cum au fost descrise ele în Regula
10, în ceea ce priveşte schemele de separarea a traficului
9.12
Executarea unei treceri printr-o schemă de separare a traficului, şi anume:
9.12.1 intrarea şi ieşirea dintr-o bandă a unei scheme de separare a traficului
9.12.2 traversarea unei benzi a unei scheme de separare a traficului
9.12.3 traversarea unei scheme de separare a traficului pentru a intra într-o alta
9.12.4 iesirea dintr-o schemă de separare a traficului pentru a intra într-alta
9.13
Executarea unei traversări în contextul punctului 2. dar în condiţii de trafic
intens
9.14
Managementul unei echipe de cart
9.15
Explicarea pregătirilor, a modului de organizare si al rolurilor
9.16
Pornirea efectuării planurilor
9.17
Monitorizarea progreselor
9.18
Existenţa unei comunicări clare şi eficiente între toţi membrii echipei
9.19
Efectuarea acitivităţii de navigaţie în condiţii de siguranţă şi cu revenirea
situaţiilor de coliziune
9.20
Asigurarea faptului că membrii echipei de cart utilizează toate sursele pentru a
obţine informaţii legate de activitatea de navigaţie
9.21
Controlarea evoluţiei navei într-un exerciţiu de "blinde pilotage"
Utilizarea radarului convenţional şi ARPA pentru asigurarea unei navigaţii în siguranţă
Determinarea poyiţiei navei şi conducerea navei pe baza informaţiei radar
Utilizarea informaţiei radar pentru asistarea procesului de decizie şi comandă
8.5

Competenţe
specifice
Teste şi teme
de control
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- răspunsurile la examen / colocviu / lucrări practice

60 %

- activităţi aplicative atestate / laborator / lucrări practice / proiect etc.

30 %

- teme de control

10%

1. Bagshaw I. W., Worked examples in relative radar plotting, Brown, Son & Ferguson,
1989
2. Balaban, Gh., Tratat de navigatie maritimă, Editura Sport-Turism, 1981
3. Bârsan E., Navigaţie Maritimă Modernă, Editura ExPonto, 2005
4. Bârsan E., Navigaţie Radar şi Radar Plotting – Editura ExPonto 2000
5. Bole A., Dineley W., The navigation control manual , Butterworth-Heinemann Ltd.,
1992
6. Bowdich N., The American practical navigation, Defense Mapping Agency, USA,
1995
7. Simpson Alexander, Navigation Guide, Brown, Son & Ferguson, 1991
8. Vîjîiac Nicolae, Performantele radarelor ARPA , CPLMC, 1990
- instrumente de lucru pe hartă
- planşete de manevră
- hartă de navigaţie
- caiet de laborator
- sala de briefing/debriefing dotată cu echipamente multimedia
- simulator radar Transas NT Expert 4.60
- simulator de Navigatie si manevra navei NT Pro 4.61
- sistem Sympodium Smartech pentru desenare interactiva

Bilantul de
ore alocat

Total 112 ore
Titular de Disciplină
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Conf. univ. dr. Eugen BARSAN
Şef de catedră
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

Conf. univ. dr. Paulică ARSENIE
Şef de departament IMO
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semnătura

S.L.dr. ing. Liviu Stan
Legenda: C-curs, S-seminar, L-activităţi laborator, P-proiect sau lucrări practice
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