TEMATICA
Examen de admitere la programele de studii universitare de masterat
- proba scrisă –
Specializările: Arhitectură navală (lb.Eng.),
Tehnologii avansate în construcţii navale (lb.Eng.)
I. Capitole speciale de Rezistenţa materialelor
1. Diagrame de eforturi în bare drepte şi curbe.
2. Relaţii între tensiuni şi deformaţii specifice. Curba caracteristică. Legea lui Hooke.
3. Caracteristici ale secţiunilor transversale. Arii, momente statice, momente de inerţie, module de
rezistenţă.
4. Tensiuni şi deformaţii în barele solicitate la întindere-compresiune.
5. Tensiuni şi deformaţii în barele solicitate la încovoiere.
6. Tensiuni şi deformaţii în barele solicitate la forfecare.
II. Capitole speciale de Teoria navei
1. Concepte geometrice de bază:
- Dimensiunile principale ale navei
- Coeficienţi de fineţe
- Planul de forme al navei
2. Flotabilitatea navei
- Calculul elementelor flotabilităţii pe carenă dreaptă
- Curbele hidrostatice pe carenă dreaptă. Diagrama de carene drepte
- Calculul elementelor flotabilităţii pe carenă înclinată. Diagrama Bonjean
3. Stabilitatea iniţială a navei
- Raze metacentrice
- Înălţimi metacentrice
- Formulele metacentrice ale stabilităţii iniţiale
4. Stabilitatea navei la unghiuri mari de înclinare
- Stabilitatea statică la unghiuri mari de înclinare
- Stabilitatea dinamică la unghiuri mari de înclinare
- Diagramele de stabilitate statică şi dinamică
III. Capitole speciale de Rezistenţă la înaintare
1. Componentele rezistenţei la înaintare pentru carena nudă
- Schema componentelor rezistenţei la înaintare pentru carena nudă
- Rezistenţa de frecare a plăcii plane echivalente
- Rezistenţa de presiune vâscoasă (de formă)
- Rezistenţa de val propriu
2. Componente suplimentare ale rezistenţei la înaintare
- Rezistenţa apendicilor
- Rezistenţa aerodinamică
- Rezistenţa adiţională pe valuri incidente
3. Metode teoretice pentru estimarea rezistenţei la înaintare
- Metoda Holtrop-Mennen
- Metoda Guldhammer-Harvald
4. Metode experimentale pentru estimarea rezistenţei la înaintare
- Realizarea testelor experimentale pe model de carenă

- Metoda de extrapolare ITTC 1957 (Froude)
- Metoda de extrapolare ITTC 1978
5. Influenţa formelor carenei asupra rezistenţei la înaintare
- Influenţa formei plutirilor şi a formei secţiunilor transversale la extremităţile navei
- Influenţa bulbului prova
IV. Capitole speciale de Constructia navei
1. Noţiuni fundamentale şi nomenclatura navală
- Noţiuni de bază
- Clasificarea navelor comerciale
- Grupele de mase care compun deplasamentul navei
- Scări de pescaj
- Bord liber minim
- Tonajul navelor
- Societăţi de clasificare
- Materiale utilizate la construcţia corpurilor de nave metalice
- Părţile principale ale structurii corpului navei
- Sisteme de osatură
- Suprastructuri şi rufuri
- Tancuri speciale şi tancuri de combustibil
- Parapet, balustradă, paiol, tunel al liniei de arbori
- Deschideri în punţi şi în învelişul exterior
- Arborada şi greementul navelor
2. Particularităţile constructive şi de exploatare a navelor comerciale
- Cargouri (cargou pentru mărfuri generale; cargou pentru cherestea; navă frigorifică;
vrachier)
- Nave specializate pentru transportul încărcăturilor unitare (navă port-container; navă Rollon/Roll-off)
- Nave tancuri (petrolier; navă de transportat gaze lichefiate; navă de transportat produse
chimice)
- Nave de pasageri

- Nave cu destinaţie specială sau auxiliare (spărgător de gheaţă; feribot; remorcher;
împingător)
- Nave destinate navigaţiei interioare
- Nave de pescuit
- Nave tehnice (dragă; şalandă; macara plutitoare; navă de ranfluare; doc plutitor; platformă de
foraj marin)
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