Нови симулатор за обуку помораца
Група наставника речних јединица прибавила је симулатор бродског командног моста. Симулатор омогућује
ефектну обуку и оспособљавање помораца, као и евалуацију умешности вођења пловила.Ово наставно
средство пружа могућност комплетне обуке за официре навигације, од управљања бродом, рада са радаром,
елетронским навигацијским картама, аутоматским идентификационим системом, до свеобухватних задатака у
којима се увежбава Bridge Team Management.
„Bridge Operation Simulator“, типа Navi-Trainer Professional 5000 (NTPro 5000), произведен од стране Transas
Marine International AB, Sweeden Askim, Sweeden, је произведен у складу са STCW 78/95/97/98/06/10
Конвенцијом. И у слкаду је са А – стандардом за сертфикацију поморских симулатора No. 2. од 14. Јануара
2011. Године. DET NORSKE VERITAS GERMANISCHER LLOYD– DNV GL је извршио сертификацију овог
симулатора.
Опште функције симулаторског система:
•
Управљање бродом
•
ARPA/Radar
•
ECDIS
•
AIS
•
Bridge Team Management.
Знања и вештине које се стичу радом на симулатору:
•
Планирање и извођење пловидбе;
•
Одржавање сигурне навигацијске страже;
•
Употреба radar/ARPA и ECDISа за сигурну навигацију и одређивање позиције;
•
Реаговање у случају опасности;
•
Реаговање на сигнале за опасност на мору;
•
Маневрисање бродом;
•
Планирање путовања и извођење навигације.
•
Координирање акцијама трагања и спашавања
•
Успостављање навигацијске страже и увежбавање процедура, везаних за навигацијску стражу.
•
Коришћење информација које пружа навигациона опрема, за доношење исправних одлука.
Захваљујући блиској сарадњи са поморским школама широм света, Transas-ови специјалисти, успели су да
произведу симулатор који ће безбедити обуку и оцењивање обучености помораца. Transas поморске
симулаторе користе специјалисти у комерцијалним флотама, ратним флотама и обалним стражама у преко
стотину земаља. На тржишту симулатора Transas симулатори заузимају 45% укупног броја симулатора.
Наш симулатор омогућује пловидбу у зонама најпрометнијих лука. За командним мостом путничког, речноморског или cargo брода, до 3000 BRT и преко 3000 BRT, упловљава се у Гибралтар, Котор, Хјустон, Ривер
Плату, Антверпен, Хамбург, плови се по Елби.

