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A C A D E M I A  N A V A L Ă  “ M i r c e a  c e l  B ă t r â n ”  

FACULTATEA DE NAVIGAȚIE ȘI MANAGEMENT NAVAL 

DEPARTAMENTUL DE NAVIGAȚIE ȘI TRANSPORT NAVAL 

 

 

 

 

1. Destinație 

Laboratorul numeric de Teoria şi Construcţia Navei este destinat desfăşurării 

orelor de laborator şi proiect la următoarele discipline: Teoria şi construcţia navei, 

Metode CAD/CAE pentru proiectarea iniţială a navei şi Managementul 

stabilităţii, asietei şi încărcării structurale a navei. Au acces în acest laborator 

studenţi de la programele de studii de licenţă NTMF, IMNP şi masterat SN. 

 

2. Obiectiv general 

Teoria şi Construcţia Navei face parte din categoria disciplinelor în domeniul 

ingineresc cu care începe formarea viitorului inginer în domeniul naval şi 

abordează tematici fundamentale privind formele navei şi calităţile nautice de 

bază (flotabilitatea, stabilitatea navei intacte şi avariate, rezistenţa la înaintare, 

oscilaţiile navei). 

 

3. Obiective specifice 

Prin conţinutul său, laboratorul îşi propune să asigure studenților următoarele 

cunoştinţe şi abilităţi: 

✓ transmiterea către studenţi a informaţiilor fundamentale privind 

nomenclatura specifică, formele navei şi calităţile nautice de bază 

(flotabilitatea, stabilitatea navei intacte şi avariate); 

✓ înţelegerea fenomenelor fizice legate de performanţele nautice ale navei; 

✓ însuşirea modelelor fizico – matematice de calcul a performanţelor nautice 

ale navei, precum şi a modalităţilor de aplicare practică; 
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✓ prezentarea şi acomodarea cu structura tipică a documentaţiei necesare în 

evaluarea asietei şi stabilităţii navei; 

✓ formarea deprinderilor de analiză, sinteză, comparaţie, calcul şi evaluare 

care să permită luarea de decizii corecte şi sigure în exploatarea navei, în 

analiza situaţiilor de încărcare, în ceea ce priveşte comportarea navei în 

timpul navigaţiei; 

✓ formarea cunoştinţelor practice şi aplicarea lor folosind tabele, diagrame 

de stabilitate și asietă precum şi calculul solicitărilor la care este supusă 

nava. 

 

4. Dotare 

 25 de calculatoare în reţea, pe care sunt instalate 25 de licenţe din 

următoarele softuri: Autoship, Autohydro, Autopower, Model Maker; 

 videoproiector cu ecran de proiecţie; 

 tablă interactivă; 

 tablă magnetică. 

 

5. Lucrări de laborator efectuate 

 Proiectarea formelor navei. 

  Calculul de carene drepte, trasarea diagramei de carene drepte. 

  Calculul de stabilitate la unghiuri mari de înclinare. 

  Verificarea satisfacerii criteriilor de stabilitate intactă inclusiv criteriul de 

vânt. 

  Calculul rezistenţei la înaintare a navei. 

  Proiectarea elicei care să consume întreaga putere disponibilă. 

Determinarea diametrului optim al elicei. Performanţele elicei optime. 

  Trasarea diagramelor de forţe tăietoare şi momente încovoietoare la 

aşezarea navei pe apă calmă. 
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