
 
Capità de iot.  
Programa Teoria del vaixell (teoria i càlculs) 
 
 

Línies de referencia del casc 
 Ppr, Ppp, Pm, X, LC, K 
 
Centres de gravetat  
 Moments estàtics 
 
Centre de gravetat del buc G 
 Coordenades KG, CLG, XG (PppG),  
 Dades de la posició del centre de gravetat del buc 
 
Centre de carena o de pressió C 
 Coordenades KC, XC (PppC),  
 Translació del centre de carena C al escorar el buc 
 
Metacentre M 
 Altura del centre de carena sobre la quilla KC 
 Radi metacèntric CM 
 Altura del metacentre sobre la quilla KM 
 
Estabilitat inicial 
 Classificació 
 Estabilitat estàtica transversal. Parell d’estabilitat 

Càlcul de l’estabilitat transversal inicial 
Altura metacèntrica GM 
Braç del parell d’estabilitat GZ 
Parell d’estabilitat o Moment d’estabilitat Me 

  
Estabilitat per a grans inclinacions (càlcul) 
  
Corba d’estabilitat 
 Traçat i característiques 
 Corbes d’estabilitat negativa 
 
Trasllat transversal de pesos 
 Càlcul de la nova posició del centre de gravetat 
 Càlcul de l’escora 
 Càlcul del nou braç del parell d’estabilitat 
 
Trasllat vertical de pesos 

Càlcul de la nova posició del centre de gravetat 
  
Carrega i descarrega de pesos 
 
Quadre dels moments 

Càlcul de les coordenades del centre de gravetat del buc mitjançant el quadre 
de moments 

 
Angle d’equilibri estàtic 
 Moment escorant 
 Angle d’equilibri estàtic 
 
Estabilitat dinàmica 
 
Angle d’equilibri dinàmic 
 Importància del traçat de la corba d’estabilitat dinàmica 



 
Acció del vent sobre l’obra morta 
 
Criteris d’estabilitat CE 
 CE de la IMO 
 Circular 7/95 de la DGMM 
 Estabilitat >12 m 
 Estabilitat <12 m 
 Estabilitat < 6 m 
 Requeriment dels materials de flotabilitat 
 
Estabilitat estàtica longitudinal 
 
Canvi d’assentament per trasllat de pesos 
 Càlcul de la nova posició del centre de gravetat 
 
Moment d’assentament unitari (formula i càlculs) 
 
Alteració (formula i càlculs) 
 
Canvi d’assentament per carrega i descarrega de pesos 
 
Immersió 
 
Superficies lliures 
 Efecte sobre la estabilitat estàtica transversal 
 Nova posició del centre de gravetat del buc 

Informació relativa a la correcció per superfícies lliures que es proporciona al 
buc 
Càlcul de la nova altura metacèntrica 
 

 
Moviment del buc 

Balanç. Període 
 

Balanç absolut i relatiu 
 Càlcul de la estabilitat del buc entre ones 
 
Resistències al moviment del buc 
 Fricció, directa, formació ona, accidental 
 
Varada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


