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Ghid orientativ pentru realizarea/elaborarea proiectului de diplomă la specializarea
Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale

STRUCTURA PROIECTULUI DE DIPLOMĂ
Titlu (tema generală şi tema specială)
1. Coperta
Conform cu Metodologia redactării proiectului de diplomă
2. Contracoperta
Conform cu Metodologia redactării proiectului de diplomă
3. Rezumat - limba română (max. 1 pag.)
Prezentarea pe scurt, în limba română, a conţinutului proiectului:
stadiul realizării în producţie/ cercetare şi soluţiile personale şi
principalele metode utilizate pentru finalizarea acestora;
o scurtă sinteză a rezultatelor, concluziilor şi recomandărilor (utilitatea lucrării
şi aplicaţiile ei practice).
-

-

4. Rezumat - limba engleză (max. 1 pag.)
Prezentarea pe scurt, în limba engleză, a conţinutului proiectului (traducerea
rezumatului din limba română).
5. Cuprins
Va cuprinde capitolele şi subcapitolele cu paginaţia aferentă.
6. Introducere (max. 4 pag.)
Va cuprinde:
 necesitatea şi importanţa subiectului proiectului pentru domeniul studiat;
 scopul şi obiectivele proiectului, problemele care trebuie analizate şi
rezolvate în lucrare şi modul general de soluţionare;
 materialele şi metodele de lucru/modele folosite;
 ideile noi, originale, care apar în conţinutul proiectului.
TEMA GENERALĂ
(max. 60 pag.)
Capitolul I. Descrierea tehnica a navei şi a mărfii transportate ( max. 8 Pag.)
Cuprinde:
 Prezentarea generală a navei:
 principalele caracteristici tehnice ale navei;
 principalele echipamente şi instalaţii de la bord (propulsie,
guvernare, incărcare/descărcare, navigaţie, comunicaţii, salvare).
 Descrierea echipamentelor principale de navigaţie de la bordul navei (sunt
prezentate echipamentele de navigaţie şi cele specifice din dotarea navei,
exemplu: Pilotul automat tip Anschutz):
 principiul de funcţionare si importanţa;
 caracteristici tehnice concrete şi specifice (se va insista pe specificul
echipamentului şi rolul acestuia în cadrul sistemului naval).
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 Descrierea misiunilor navei
 Scurtă concluzie asupra capitolului.
Capitolul II. Planificarea voiajului navei pe ruta... (max. 25 pag.)
Cuprinde:
 Caracterizarea fizico-geografică şi hidro-meteorologică a zonei de navigaţie:
 descrierea fizico-geografică a tuturor zonelor traversate;
 prezentarea condiţiilor hidro-meteorologice în zonele traversate;
 se extrag din cărţile pilot informaţiile principale utile navigaţiei din
zonele traversate pentru efectuarea voiajului;
 se va insista pe influenţa condiţiilor hidro-meteorologice asupra
calităţilor nautice ale navei.
 Prezentarea porturilor de încărcare şi descărcare:
 locaţie, descriere, reguli, dotare, capacităţi de operare şi instalaţii
portuare specifice de încărcare/descărcare, pilotaj, remorcaj,
comunicaţii, autorităţi, etc.
 Trasarea drumului iniţial:
 se va trasa marşul preliminar pe harta electronică (ECDIS);
 se va extrage tabelul cu punctele intermediare;
 se fac capturi de ecran astfel încât să se vadă tot marşul, pe etape, toate
detaliile la schimbările de drum. Trebuie sa se vadă abaterile laterale
trasate, curbele de giraţie;
 benzile cu abaterile laterale permise trebuie setate astfel încât să nu se
treacă peste adâncimi periculoase;
 utilizând programul ADC (Admiralty Digital Catalogue) sau un catalog
clasic al Amiralităţii se extrag toate documentele nautice necesare
planificării şi monitorizării voiajului;
 dacă ruta cuprinde şi o traversadă oceanică se vor face calculele pentru
navigaţia ortodromică, calcule efectuate pe formular tipizat şi aceste
calcule se vor ataşa ca anexe;
 se va elabora un tabel cu relevmente şi distanţe la faruri în momentul
schimbărilor de drum (acolo unde este cazul şi în nici un caz la
schimbările de drum din afara bătăii farurilor sau din interiorul
porturilor).
 Scurtă concluzie asupra capitolului: motivarea alegerii rutei, durata voiajului,
viteza de marş, limitări, distanţa de parcurs, data plecării, data sosirii preconizate,
numărul de schimbări de drum, zone principale traversate, etc.
Notă:
Nu vor fi date detalii de manual (ex. descrierea detaliată a sistemului de balizaj maritim IALA) ci se vor
prezenta procedurile specifice navei şi voiajului (exemplu: care din IALA A sau B se utilizează şi daca se
utilizează ambele, care sunt limitele).
Schemele de separare a traficului traversate în cadrul marşului vor fi extrase din Ships Rutting şi se vor
ataşa la anexe.
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Capitolul III. Răspunsul la o situaţie de urgenţă ce poate apărea în timpul marşului
sau a desfăşurării acţiunilor militare (max. 5 pag.)
Cuprinde:
 extras din rolurile navei, din PIM-uri sau din Bridge Procedures Guide. Nu se vor
enumera doar activităţile generice ci se va insista pe acţiuni specifice la nava
respectivă.
 se poate descrie o procedură aplicată la specificul navei, descrisă în cadrul
şedinţelor desfăşurate pe perioada practicii şi stagiului la bordul navelor militare;
 scurtă concluzie asupra capitolului.
Capitolul IV. Calculul de asietă şi stabilitate pentru o situaţie de incărcare (max. 7
pag.)
Cuprinde:
 Elementele ce definesc geometria navei:
 dimensiuni principale;
 coeficienţi de fineţe.
 Determinarea coordonatelor centrului de greutate al navei (XG, KG) pentru
situatia de incarcare considerată;
 Calculul de carene drepte (Aw, XF, IL, IT, V, XB, KB);
 Determinarea asietei navei;
 Determinarea înălţimii metacentrice transversale iniţiale şi verificarea respectării
condiţiilor privind stabilitatea iniţială;
 Studiul stabilităţii la unghiuri mari (intocmirea diagramei braţului stabilităţii
statice) şi verificarea respectării condiţiilor privind stabilitatea la unghiuri mari;
 Scurtă concluzie asupra capitolului: dacă sunt respectate criteriile de stabilitate
prevăzute de legislaţie.
Notă:
Se va folosi modelul prezentat la disciplina Teoria şi construcţia navei.

Capitolul V. Proiectarea preliminară a unei instalaţii de punte (max. 5 pag)
Cuprinde:
 Tipul instalaliei:
 inst. de santină;
 inst. de balast;
 inst.de guvernare;
 inst. de ancorare;
 inst. de manevră/legare.
 descrierea instalaţiei:
 elemente constructive;
 principiu de funcţionare,
 parametri;
 schema instalaţiei
 elemente de exploatare;
 calcul preliminar (obiectivele calculului de proiectare:se va indica succinct ce
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etape importante are algoritmul de proiectare al instalatiei);
 scurtă concluzie asupra capitolului.
Capitolul VI. Construcţia, funcţionarea şi exploatarea unui sistem de armament de
la bord (max. 10 pag)
Cuprinde:
 destinatia, CTT;
 compunerea de principiu;
 funcţionarea;
 pregatirea finală, pentru tragere (lansare);
 scurtă concluzie asupra capitolului.
TEMA SPECIALĂ
(max. 40 pag.)
Capitolul VII.
Va cuprinde subcapitole conform precizărilor coordonatorului temei proiectului de
diplomă cu accent pe următoarele aspecte:
 Stadiul actual al cercetărilor în domeniul temei:
 sinteză a documentării teoretice;
 nivelul atins în cercetarea pe plan naţional şi internaţional;
 caracteristicile generale ale domeniului/domeniilor în care se face
cercetarea).
 Se propune solutia descriind pe larg metodele şi tehnicile utilizate şi soluţia
constructivă de bază concepută astfel încât să rezulte clar care sunt
elementele preluate şi care sunt cele originale propuse.
 Se prezintă variante de optimizare şi comparaţii între variantele propuse,
interpretări specifice şi comparative cu rezultate similare din bibliografie.
 Se prezintă cât mai complet soluţiile propuse, cu ajutorul unor scheme,
schiţe, relaţii, calcule;
 Scurtă concluzie asupra capitolului.
7. Concluzii (max. 2 pag.)
Cuprind, într-o formă cât mai concisă, rezultatele obţinute în tema tratată, cu accent pe
contribuţia personală. Se vor scoate în evidenţă elementele de noutate ale proiectului şi
se vor face recomandări corespunzătoare pentru rezultatele cu aplicabilitate în activitatea
de la bordul navei.
8. Bibliografie
Cuprinde numai acele lucrări care au fost direct utilizate în proiect contribuind efectiv la
realizarea acestuia. Referinţele bibliografice şi webografice vor fi redactate conform
STAS 6158-70, astfel:
 cărţi şi monografii tehnice: numele şi prenumele autorului
(prenumele cu iniţiale); titlul cărţii; traducerea titlului; numărul
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ediţiei; locul publicării; editura; anul publicării; număr de volume;
 articole ştiinţifice: numele şi prenumele autorului (prenumele cu
iniţiale); traducerea titlului; titlul revistei; volum şi număr; anul
apariţiei; paginile între care figurează lucrarea;
 legături şi site-uri web (exemplu): http://www.anmb.ro.
9. Anexe:
Cuprind:
 capturi imagine ECDIS;
 lucrări grafice: scheme, harţi, desene;
 tabele;
 programe scrise;
 articole/prevederi importante din legislaţie;
 alte elemente considerate necesare în susţinerea datelor prezentate în
lucrare.
Modele tabele suport
WP

Latitude

Longitude

1.

60° 38.006' N

2.

TABEL CU WP

Distance

Course

Total
Distance

ETA

028° 33.996' E

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

60° 37.308' N

028° 33.212' E

0.80 nm

208.9°

0.80 nm

3.

60° 36.889' N

028° 33.310' E

0.42 nm

173.4°

1.22 nm

4.

60° 36.682' N

028° 33.027' E

0.25 nm

213.9°

1.47 nm

5.

60° 36.595' N

028° 32.710' E

0.18 nm

240.8°

1.65 nm

6.

60° 36.489' N

028° 32.412' E

0.18 nm

234.1°

1.83 nm

26-06-2014
17:13
26-06-2014
17:15
26-06-2014
17:16
26-06-2014
17:17
26-06-2014
17:18

ETD

26-06-2014
17:09
26-06-2014
17:13
26-06-2014
17:15
26-06-2014
17:16
26-06-2014
17:17
26-06-2014
17:18

TTG

Total
Time

Speed

XXXX

XXXX

00d 00h
04m
00d 00h
01m
00d 00h
01m
00d 00h
00m
00d 00h
00m

00d 00h
04m
00d 00h
06m
00d 00h
07m
00d 00h
08m
00d 00h
09m

XXX
X
10.0 kt
13.5 kt
13.5 kt
13.5 kt
13.5 kt

TABEL CU RELEVMENTE ŞI DISTANŢE PLECARE/SOSIRE VYOSTOSK
Reper de navigatie

MYS TEKARNIYENI
MYS TEKARNIYENI
POVOROTNY

Zona de navigaţie
Ieşire Bosfor
Marea Marmara
Dardanele
Marea Mediterană

Relevment
Distanta
256°
1.7 Mm
323°
0.4 Mm
234°
0.85 Mm

Reper de navigatie
POLU OSTROV
VEPRESKYIV
KRESTOVYY

Relevment
Distanta
090°
2.7 Mm
115°
3.2 Mm
007°
4.85 Mm

PROCEDEE DE MONITORIZARE A VOIAJULUI
Mijloace de navigaţie
Secundare
GPS
Navigaţie radar
GPS
Navigaţie radar

Principale
Navigaţie radar
GPS
Navigaţie radar
GPS
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Terţiare
Navigaţie costieră
Navigaţie astronomică
Navigaţie costieră
Navigaţie astronomică
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TABEL CU MIJLOACE DE NAVIGAŢIE UTILIZATE LA SCHIMBĂRILE DE DRUM
WP

Nr. internaţional al farului

1
2
3-6
7

4903
4903

Relevment la schimbarea de
drum
170°.4
203°.3
Tranzit Strâmtoarea Dardanele
326°.9

4850

Distanţa la schimbarea de drum
0.80 Mm
0.81 Mm
1.13 Mm

TABEL UL FAR URILOR VIZIBILE DE PE RUTA DE NA VIGAŢIE
STRAMTOAREA BOSFOR

Nr.
4956

Numele si
locaţia
TURKELI
FENERI

Latitudine
longitudine
41°14’1N
29°06’8 E

Caracteristici
intensitate
Scl. (2) A. 12s.

Înălţimea
(m.)
58

Bătaia
(mm.)
18

Descriere

Turn rotund, (1)+3+(1)+7
alb din
piatra.

NOTA: Proiectul va cuprinde minim 60pagini şi maxim 100 pagini, excluzând anexele.

Întocmit
Coordonator program de studii
Instr. av. dr. Ing. Gheorghe ICHIMOAEI
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