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Resum 

Aquest document està redactat amb la finalitat d’ajudar a tot aquell que es vulgui iniciar en l’ús del 

nou Simulador de Càrregues Líquides (LCHS 5000 Large Crude Oil Carrier (LCC) Tanker Simulator del 

fabricant Wärtsilä) de la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) pel que fa a l’estudi d’estabilitat i 

esforços. L’objectiu final és conèixer el funcionament del simulador i poder analitzar, mitjançant la 

posada en escena de diferents situacions de càrrega, quin és el comportament del vaixell i 

comprovar si aquest podria navegar complint totes les normatives internacionals. 

El vaixell emprat en aquest cas és un petrolier de 240 m d’eslora, encara que el simulador en disposa 

d’altres tipus. 

El primer capítol d’aquest Treball Final de Grau és una breu introducció on es mostren els diferents 

simuladors dels quals disposa la FNB i els requisits que han de complir segons el Codi STCW.  

Seguidament, es presenten les característiques principals del LCC i es desglossa el funcionament 

del mòdul de càrrega (Loading Control System, LCS), fent una descripció minuciosa de tot el que 

apareix en pantalla amb l’objectiu que qualsevol usuari el pugui utilitzar en un futur.  

Mitjançant la simulació de diversos escenaris de càrrega, s’analitzen algunes situacions que es 

podrien arribar a dur a terme i que, en alguns casos, esdevindrien perilloses per a la seguretat del 

vaixell. 

Per poder entendre de manera més clara els problemes que podrien arribar a haver-hi, s’explica de 

forma detallada els conceptes d’estabilitat i esforços, citant diversos codis i convenis com l’ICS o el 

MARPOL 73/78 i entrant en detall en moments flectors i esforços tallants. 
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Abstract 

This document is written in order to help anyone who wants to get started in the use of the new 

Liquid Cargo Handling Simulator (LCHS 5000 Large Crude Oil Carrier (LCC) Tanker Simulator 

manufactured by Wärtsilä) located in the Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) considering the 

study of stability and the longitudinal hull strength and bending moments. The purpose is to know 

how the simulator works and to be able to analyse, by staging different cargo situations, what is 

the vessel’s behaviour is and check if it complies with all the international regulations in regards to 

ship stability. 

The ship used in this case is a 240m length oil tanker, although the simulator has other types of 

vessels. 

First of all, there is a brief introduction showing the different simulators available at the FNB and 

the requirements they must comply according to the STCW Code. 

The main features of the LCC are presented hereunder, followed by a detailed description of how 

the Loading Control System (LCS) module works step by step. 

Finally, various simulating cargo scenarios are presented. Some situations that could be carried out 

are analysed and that, in some cases, would become dangerous for the safety of the ship. 

In order to be able to understand the problems that could occur, the concepts of stability and 

longitudinal strengths are explained in detail, citing various codes and agreements such as the ICS 

or MARPOL 73/78 and detailing the concepts of bending moments and shear forces. 
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Capítol 1. Introducció 

Alguns mètodes d’aprenentatge evolucionen en sintonia amb la tecnologia i l’enginyeria, un clar 

exemple en són els simuladors. Avui en dia hi ha un ventall molt ampli de simuladors, de conducció, 

ferroviaris, aeronàutics, polítics, mèdics... Emprats tant per l’oci com per l’estudi o la investigació. 

El fet de poder simular escenes de manera digital facilita molt l’aprenentatge de certs tipus de 

continguts que a la vida real serien més complicats d’abastir, com per exemple la simulació de 

pilotatge d’un vaixell o un avió, que requereixen una pràctica prèvia abans de poder fer-ho a la vida 

real o que, simplement, serien molt cars per l’usuari.  

Els simuladors permeten experimentar un munt de camps, com són l’enginyeria, les matemàtiques, 

la física, la química, la biologia, entre d’altres, en una mateixa posada en escena. És per això que 

contribueixen en gran manera a millorar l’aprenentatge des de l’aula. 

Així doncs, els simuladors no només són una eina d’ajuda per a la docència, sinó que també per a 

professionals i per a la recerca.  

Un bon simulador ha de ser fidedigne a la realitat. Segons el Codi STCW, Secció A-I/12 un simulador 

destinat a l’aprenentatge ha de complir els següents requisits: 

- Be suitable for the selected objectives and training tasks. 

- Be capable of simulating the operating capabilities of shipboard equipment concerned, to a 

level of physical realism appropriate to training objectives, and include the capabilities, 

limitations and possible errors of such equipment. 

- Have sufficient behavioural realism to allow a trainee to acquire the skills appropriate to 

the training objectives. 

- Provide a controlled operating environment, capable of producing a variety of conditions, 

which may include emergency, hazardous or unusual situations relevant to the training 

objectives. 

- Provide an interface through which a trainee can interact with the equipment, the simulated 

environment and, as appropriate, the instructor. 

- Permit an instructor to control, monitor and record exercises for the effective debriefing of 

trainees. 
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CARGO HANDLING AND STOWAGE SIMULATOR 

Cargo handling Simulator equipment should be capable of simulating cargo handling and control 

equipment which meets all applicable performances standards adopted by the Organization and 

incorporate facilities to: 

- Create an effective operational environment including a cargo-control station with such 

instrumentation as may be appropriate to the particular type of cargo System modelled. 

- Model loading and unloading functions and stability and stress data appropriate to the 

cargo handling tasks to be carried out and the skills to be assessed. 

- Simulate loading, unloading, ballasting and deballasting operations and appropriate 

associated calculations for stability, trim, list, longitudinal strength, torsional stress and 

damage stability. 

 

Actualment, la Facultat de Nàutica de Barcelona disposa dels següents simuladors: 

- Planetari 

- Simulador de la sala de màquines (Engine Room Simulator, ERS) d’un vaixell amb sistema 

de propulsió Dièsel  de 2 temps, Dièsel  de 4 temps i vapor 

- Simulador de radiocomunicacions 

- Simulador de navegació, maniobra i posicionament dinàmic 

- Simulador de càrregues líquides 

 

 

Figura 1. Simulador de màquines (esquerra) i simulador de navegació i maniobra (dreta). 

 

A més, tots els alumnes de la facultat tenen la possibilitat d’utilitzar tant els ordinadors de l’aula 

d’informàtica com els simuladors de la sala de màquines i el de càrregues líquides de manera 

remota, permetent l’aprenentatge des de qualsevol lloc, no només des de l’aula. 
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Aquest Treball Final de Grau se centra en el nou simulador de càrregues líquides, un simulador 

basat en l’operació de càrrega i descàrrega de diversos tipus de vaixells petroliers (LCC, LPG i LNG). 

La finalitat d’aquest simulador és poder aplicar els coneixements estudiats a l’assignatura de 

Transports Especials dels graus de Nàutica i Transport Marítim i Tecnologies Marines per tal 

d’adquirir la competència del STCW següents: 

- Taula A-II/1: Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the 

unloading of cargoes. 

- Taula A-II/2: Carriage of dangerous goods. 

- Taula A-V/1 parts 1,2,3,4,5,6,7: mandatory minimum requirements for the training and 

qualification of masters, officers and rations on oil and chemical tankers. 

- Taula B-V/1 parts 13,14,15: guidance regarding the training and qualification of tanker 

personnel. 

No obstant això, es pot utilitzar per adquirir altres coneixements apresos al llarg de la titulació 

referents als conceptes d’estabilitat i esforços longitudinals que pateix el vaixell durant l’operativa 

de càrrega i descàrrega. Les competències del STCW que es pretenen adquirir són les següents: 

- Taula A-II/1-10.1: Coneixement de l'efecte de la càrrega, incloent l'elevació de càrregues 

pesades, en el comportament en la mar i estabilitat del vaixell. 

- Taula A-II/1-13.1: Coneixement i aplicació de les taules d'estabilitat, trimat i esforços, 

diagrames i equipament pel càlcul d'esforços. 

- Taula A-II/1-13.1.3: Fonaments de la integritat estanca del vaixell. 

- Taula A-II/1-13.2: Coneixement de les accions fonamentals a realitzar en el cas de pèrdua 

parcial de la flotabilitat intacta. 

- Taula A-II/2-9.4: Accions a realitzar si la col·lisió és imminent i després de la col·lisió o degut 

a qualsevol causa es produeix el deteriorament de l'estanquitat del buc. 

- Taula A-II/2-15.1: Coneixement dels principis fonamentals de la construcció del vaixell i les 

teories i factors que afecten al trimat i l'estabilitat i les mesures necessàries per prevenir el 

trimat. 

- Taula A-II/2-15.2: Coneixement i efecte en el trimat i l'estabilitat d'un vaixell en el cas de 

perill i inundació d'un compartiment. Mesures que s'han de prendre. 

- Taula A-II/2-15.3: Recomanacions de la IMO sobre estabilitat del vaixells. 

 

Amb aquest TFG el que es pretén és analitzar amb profunditat el mòdul LCS (Loading Control 

System) per poder treballar-hi posteriorment i acabar d’assolir els coneixements expressats 

anteriorment.  

Aquest mòdul està dissenyat per calcular i controlar la càrrega, el trimat, l’estabilitat del vaixell, ja 

sigui en condició intacta o en avaria, permet introduir dades de càrregues líquides, llast, provisions, 

etc. i desar-les a la memòria de l’ordinador. També permet ajustar la càrrega del vaixell per garantir 

els valors de trimat, estabilitat i esforços requerits.  
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D’altra banda, també hi ha l’opció d’estima de trimat i estabilitat del vaixell quan aquest es troba 

en situació d’avaria, indicant els compartiments que es troben amb una via d’aigua i el tipus 

d’inundació que s’està produint (compartiments que comuniquen amb l’aigua de mar, 

compartiments parcialment inundats i compartiments que no comuniquen amb el mar). 

Addicionalment, permet imprimir tot un seguit de documents relacionats amb la càrrega, dades 

sobre compartiments i tancs que es poden inundar en cas d’emergència i tota la informació 

necessària sobre l’estabilitat i els esforços longitudinals del vaixell en qualsevol situació. 

Aquest document està dividit en quatre grans apartats: per una banda, en el Capítol 2 es fa una 

descripció general del simulador de càrregues líquides amb les característiques principals d’aquest. 

A continuació, al Capítol 3, la part principal del TFG, on es descriu en detall el Mòdul LCS, el mòdul 

relacionat amb l’estabilitat i esforços del vaixell, explicant pas per pas, tant les funcions bàsiques 

que ha de conèixer l’usuari del simulador com les funcions avançades. Seguidament, en el Capítol 

4, es mostren alguns exemples d’ús del simulador creant diferents escenaris de càrrega i es 

comparen entre ells. Finalment, al Capítol 5, es poden trobar la discussió dels casos i les conclusions 

obtingudes. 
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Capítol 2. Descripció general del 

Simulador de Càrregues Líquides 

El simulador LCHS 5000 Large Crude Oil Carrier (LCC) està destinat a la formació i pràctica de 

personal disposat a treballar a vaixells petroliers, tant en la manipulació de càrregues líquides com 

en l’ús dels aparells auxiliars de manipulació d’aquesta, d’acord amb els requisits del STCW-95/10 i 

altres reglaments i convenis internacionals, com el MARPOL 73/78. 

Dins d’aquest capítol es tracten les característiques generals del simulador. En primer lloc, es troben 

les del vaixell emprat (eslora, mànega calat...) i les referents a l’operativa de càrrega. A continuació, 

es dona una perspectiva general del simulador, tant del LCS com de la Consola de Càrrega. 

Finalment, es parla de les mercaderies i el mètode de treball.  

2.1. Característiques generals del vaixell LCC tanker 

Les característiques generals del vaixell que s’han utilitzat en aquest TFG es mostren a la següent 

taula: 

 

Número IMO 9433585 

Societat de Classificació DNV (Det Norske Veritas) 

Eslora total 240,63 m 

Eslora entre perpendiculars 239,00 m 

Mànega 43,80 m 

Puntal 21,00 m 

Pes en rosca 18.747,50 t 

Arqueig brut 61.342 

Calat d’estiu 15,023 m 

Pes mort 116.000 DWT 

Taula 1. Característiques generals del vaixell emprat. 

 

La Taula 1 reuneix totes les característiques principals del LCC, la qual és molt útil per poder-se 

familiaritzar amb el vaixell amb el qual es treballarà. Es tracta d’un vaixell petrolier (LCC, Large 

Crude Oil Carrier) amb unes dimensions i capacitat de càrrega de caràcter estàndard. El prototip de 

vaixell en el qual està basat és de tipus Aframax Tanker. 
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2.1.1. Connexions a la terminal 

Aquest tipus de vaixell disposa de tres manifolds de càrrega a cada banda i dos de vapor, també a 

cada costat. Permet l’opció d’escollir el tipus de mercaderia que es vol embarcar, el cabal i la 

temperatura. A la Figura 2 es poden observar els diferents manifolds, els que es troben als extrems 

són els de vapor, els altres tres, centrals, són els de càrrega i es diferencien en color per qüestions 

de segregació. 

 

 

Figura 2. Imatge 3D de la coberta del vaixell amb els diferents manifolds connectats. 

 

2.1.2. Sistema de càrrega 

Aquest vaixell té sis parells de tancs de càrrega més dos tancs de decantació. Estan enumerats de 

l’1 al 6 acompanyats de la lletra S, referent a estribord (starbord), o P, referent a babord (port). La 

seva distribució és de proa a popa, essent els de decantació els darrers. Cada tanc té una capacitat 

d’entre 8.274,10 m3 i 11.031,40 m3. En el cas dels tancs de decantació (slop tanks), tenen unes 

dimensions molt més reduïdes, concretament de 1.973,70 m3. El volum total de càrrega líquida que 

es podria introduir en el vaixell, considerant que els tancs es poguessin carregar al 100%, és de 

130.114,2 m3, tot i que això mai seria possible, ja que sempre ha de quedar un espai entre la 

superfície de la càrrega i la part superior del tanc (ullage). Considerant un percentatge real de 

càrrega del 98%, la capacitat de càrrega descendeix a 127.511,91 m3.  
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El simulador permet carregar els tancs de decantació amb mercaderia, però en un cas realista això 

no és factible, per tant, la capacitat real de càrrega és de 126.166,8 m3 considerant el 100% del 

volum i 123.643,5 m3 si es carreguen els tancs al 98%. 

Els tancs principals es divideixen en tres grups de segregació diferenciats pels colors vermell, groc i 

verd, els quals els separen vàlvules d’aïllament doble.  

- Grup vermell: conformat pels parells de tancs de càrrega C1 i C4 i el tanc de decantació de babord. 

La seva capacitat al 98% és de 39.769,9 m3. Un 31,2% de la capacitat total. 

- Grup groc: conformat pels parells de tancs de càrrega C2 i C5. La seva capacitat al 98% és de 

43.225,4 m3. Un 33,9% de la capacitat total. 

- Grup verd: conformat pels parells de tancs de càrrega C3 i C6 i el tanc de decantació d’estribord. 

La seva capacitat al 98% és de 44.516,6 m3. Un 34,9% de la capacitat total. 

 

 

Figura 3. Finestra Ship Picture on es mostra la segregació de tancs per colors. 

 

2.1.3. Tancs de decantació i ODME (Oil Discharge 
Monitoring Equipment) 

Aquests tancs tenen la finalitat de recollir els residus de la càrrega i els generats per la neteja dels 

tancs, tal com s’indica al reglament número 3 i 29 de l’annex 1 del conveni MARPOL 73/78, ja que 

aquests productes no es poden abocar directament al mar (reglament 34). La capacitat d’aquests, 

com ja s’ha mencionat a l’apartat anterior, és de 1.973,70 m3 cadascun. També disposa 

d’equipament de control i vigilància de descàrrega d’hidrocarburs, conforme els reglaments 

número 31 i 32 del mateix annex.  
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La descàrrega dels tancs de decantació es pot dur a terme o bé a terra, mitjançant un manifold 

transversal, o bé a alta mar, a les zones específiques. 

L’ODME està dissenyat per controlar i registrar el contingut d’hidrocarburs que hi ha a l’aigua que 

s’acabarà abocant al mar, sempre que sigui possible, així com el flux de descàrrega i la quantitat. 

Aquest sistema està format per tres elements principals: 

- Sistema de mostreig 

- Sistema de control 

- Sistema de vigilància 

 

2.1.4. Sistema de llast 

Aquest simulador disposa d’una capacitat de llast de 39.949,60 m3 al 100%. Els espais destinats a la 

càrrega de llast són sis parells de tancs situats per fora i per sota dels tancs de càrrega, anomenats 

wing tanks. També disposa de pic de proa i de popa, ambdós útils per a la càrrega de llast. 

Les bombes emprades per omplir aquests tancs són dues que disposen d’un cabal de càrrega de 

1.500 m3/h. 

El llast, normalment, no es transporta als tancs de càrrega, però en condicions especials, com podria 

ser en condicions meteorològiques extremes, es podria augmentar la capacitat omplint els tancs de 

càrrega amb aigua procedent directament del mar. 

 

2.1.5. Altres 

A més, disposa de sistema de tractament d’aigües de llast, sistema de neteja de tancs, sistema de 

calefacció de tancs, sistema de generació de gas inert, sistema de distribució de gas inert, sistema 

VEC (control d’emissions de vapor), sistema de detecció de gasos i sistema de lluita contra incendis.  
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2.2. Descripció del simulador 

Aquest simulador està format pel LCS (Loading Control System) i la consola de càrrega. En aquesta 

secció només s’explica la Consola de Càrrega, ja que el LCS està explicat en detall al Capítol 3. 

 

2.2.1. Consola de càrrega 

La consola de càrrega té la finalitat de representar amb gran exactitud tots els monitors i consoles 

que es troben a bord d’un petrolier i que s’utilitzen per poder dur a terme les diferents operacions 

de càrrega i descàrrega, entre d’altres. Consta de 6 finestres principals que són: 

 

1. CCR (Cargo Control Room) 

S’usa per controlar les pantalles que simulen operacions de càrrega centralitzada des de la sala de 

control de càrrega. 

 

Figura 4. Pantalla Mooring and Checklist de la finestra Cargo Control Room. A l’esquerra, la resta de pantalles. 
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2. ER (Engine Room) 

S’empra per controlar les pantalles que simulen els diferents centres de treball ubicats a la sala de 

màquines. 

 

Figura 5. Pantalla Fire/Foam/Deck Wash Pumps de la finestra Engine Room. 

 

3. CMS (Control and Monitoring System) 

S’utilitza per controlar les pantalles que simulen el sistema de control i monitoratge. 

 

Figura 6. Pantalla Tank Radar System de la finestra Control and Monitoring System. 
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4. SYS (System) 

Es fa servir per simular el control de vàlvules, bombes, etc. 

 

Figura 7. Pantalla Cargo Tanks de la finestra System. A baix, la resta de finestres. 

5. Deck 

Mostra en 3D una representació del vaixell, així com de la terminal, amb la possibilitat de controlar 

determinats equips que es troben a coberta, ja siguin de càrrega, descàrrega, protecció, seguretat... 

 

Figura 8. Pantalla Deck. 

6. CCTV (Closed Circuit Television) 

Mostra 16 perspectives diferents del vaixell utilitzant unes càmeres externes situades a bord que 

estan monitorades per controlar l’estat de la coberta i els manifolds. 
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2.3. Mercaderies 

Es poden carregar 9 tipus de productes que venen predeterminats pel simulador, tot i que l’usuari 

sempre en pot afegir de nous1. 

 

Figura 9. Llistat de productes dels quals el programa disposa per carregar tancs. 

- Aigua de mar: normalment emprada com aigua de llast. 

- Aigua dolça: normalment usada com aigua per higiene personal i beure.  

- REBCO (Russian Export Blend Crude Oil o també conegut com a Urals Oil): és una barreja 

de HFO i LO (Light Oil, petroli lleuger) procedents de Rússia. És una marca de petroli 

emprada per establir els preus de les exportacions des de Rússia.   

- Dièsel, Dièsel marí en l’àmbit marítim: utilitzat en els motors auxiliars a l’hora de fer 

maniobres a port i en menor quantitat durant el viatge. És una barreja de destil·lats del cru. 

- Lubricant: en l’àmbit marítim, usat en tota mena de maquinàries de les quals el vaixell 

disposa. La seva finalitat és proporcionar un correcte moviment i prevenir el desgast. 

- Querosè: és una barreja d’hidrocarburs de petroli que, en la majoria dels casos, és usat com 

a combustible per avions. 

- Petroli Cru d’Angola. 

- Petroli Cru del Golf de Mèxic. 

- IFO 380 (Intermediate Fuel Oil, 380 fa referència a la seva viscositat): és una barreja de 

combustibles destil·lats i residuals amb la finalitat d’obtenir un combustible que s’adapti 

millor a les necessitats de bombeig, manipulació i viscositat per un adequat funcionament 

dels equips de combustió, com són les calderes i alguns motors. Es podria dir que és Dièsel 

marí amb una proporció gran de HFO.  

                                                             

 

 

1 Per més informació consultar l’apartat 3.2.1.11  Bases 
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2.4. Mode de treball 

Es pot treballar de dues maneres, o bé Online o bé Standard2.  En aquest TFG s’utilitza 

el segon mètode, ja que permet introduir de forma manual tots els paràmetres i així 

poder estudiar determinades escenes. És per aquest motiu que en aquest treball 

només es fa ús el software LCS i es deixa de banda la consola de càrrega, perquè en 

utilitzar el simulador de forma Standard no se sincronitza amb la consola de càrrega, 

pel fet que l’exercici està pausat. 

 

  

                                                             

 

 

2 Més informació sobre el mode de treball a l’apartat 3.2.1.12  On/Off online mode. 

Figura 10. Finestra OnLine Monitor. Sobre aquesta, a dalt a la dreta, la finestra Calculated Results quan el 

programa està en mode Online. 
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Capítol 3. Mòdul LCS 
El mòdul LCS disposa de 7 finestres principals que permeten treballar l’estabilitat i els esforços del 

vaixell3. Aquestes pantalles són: 

1. Ship Picture: mostra una imatge general del vaixell en 2D o 3D on es poden veure tots els 
compartiments dels quals disposa. 

2. Cargo tanks: Permet fer operacions als tancs de càrrega. 

3. Store tanks: permet fer operacions dels tancs que no estan destinats a la càrrega, com 
podrien ser els de llast o combustible. 

4. Stability diagrams: mostra la corba GZ i el Weather Criterion segons els criteris de l’IMO. 

5. Stress diagrams: mostra les forces i els moments que pateix el vaixell de manera visual i 
numèrica. 

6. Damage assessment: s’utilitza per simular compartiments amb avaria.  

7. Dry: s’empra per realitzar càrregues en determinats punts del vaixell que no estan 
contemplades en el pla de càrrega, com podrien ser pertrets, tripulació... 

 

Per poder treballar de manera còmoda és important saber reconèixer tot el que apareix en pantalla 

i com s’utilitza. 

En primer lloc, diferenciar la pantalla de l’instructor de la de l’alumne. L’instructor té el seu propi 

monitor des del qual carrega els exercicis a les pantalles dels alumnes.  

Els alumnes disposen de 3 monitors per cada estació de treball. A la pantalla superior hi apareix la 

finestra DECK o la CCTV i a les dues pantalles inferiors hi apareixen la resta de finestres de la Consola 

de Càrrega.  

 

 

 

                                                             

 

 

3 Per a més informació, a l’apartat 3.1 Finestres principals es mostren imatges de cadascuna de les 

finestres i s’expliquen detalladament. 
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Per poder treballar amb el LCS cal col·locar el cursor a la part baixa d’un dels monitors o bé prémer 

el botó Windows del teclat. En aparèixer la barra d’eines inferior de Windows, fer clic sobre la 

finestra que es mostra a la Figura 11. 

 

Figura 11. Barra d'eines inferior de Windows on es mostra la finestra del mòdul LCS. 

 

A continuació, s’obrirà la pantalla següent: 

 

Aquestes finestres són les que apareixen quan el simulador està en mode Online, per tant, el que 

cal fer abans de posar-se a treballar és canviar a mode Standard prement el botó  de la barra 

de botons superior. Seguidament la finestra Online Monitor desapareixerà. 

 

 

BARRA D’EINES SUPERIOR 
BARRA DE BOTONS SUPERIOR 

BARRA DE BOTONS INFERIOR 

Figura 12. Pantalla principal del mòdul LCS amb especificacions sobre les barres superiors i inferior. 
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Com s’observa a la Figura 12, apareix una barra de botons a la part inferior. Aquests botons són els 

següents: 

1. Damage assessment 

2. Dry 

3. Store tanks 

4. Stability diagrams 

5. Cargo tanks 

6. Stress diagrams 

7. Ship Picture (no apareix perquè està oberta per defecte) 

 

La seva funció és obrir les finestres principals del simulador. Una altra manera d’obrir-les és 

prement la pestanya  de la barra superior d’eines, la qual obre un desplegable on apareixen 

totes les finestres disponibles. 

 

Figura 14. Opció Window de la barra superior d’eines on es mostren les finestres principals del mòdul LCS. 

 

Als apartats següents es mostra cadascuna d’aquestes finestres i s’expliquen amb detall. 

D’altra banda, aquestes pestanyes es poden agrupar de manera predeterminada. Per fer-ho només 

cal obrir la pestanya de la barra superior d’eines, prémer sobre l’opció  que obrirà 

un altre desplegable, i llavors seleccionar una de les 5 opcions que el programa ofereix. 

 

Figura 15. Desplegable Layout de l’opció Window on es mostren les agrupacions predeterminades pel 

programa de les finestres principals. 

1 

2 

1 
2 

3 

Figura 13. Barra de botons inferior del mòdul LCS. 
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A la figura següent es pot veure la disposició predeterminada Cargo Tanks, aquesta mostra les 

finestres Ship picture, Stress Diagrams, Cargo tanks, Stability Diagrams i Calculated Results. 

 

Figura 16. Disposició predeterminada d’algunes de les finestres principals anomenada Cargo Tanks. 

 

3.1. Finestres principals 

3.1.1. Instructor 

Per poder dur a terme un exercici, en primer lloc, el que cal fer és carregar un escenari des del 

monitor de l’instructor. El mateix programa ofereix diversos tipus de vaixell com es pot veure a la 

Figura 17. Primerament, cal seleccionar el model de vaixell amb el qual es vol treballar, en aquest 

cas el LCC Tanker.  

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 

Figura 17. Procés de selecció de vaixell des de la pantalla de l'instructor. 
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A continuació es mostrarà la pantalla de la Figura 18. El simulador disposa de diversos escenaris 

predeterminats, com és la condició de vaixell carregat o bé la de llast, o si no es pot dissenyar una 

condició personalitzada, la qual també es pot guardar. En aquest cas s’escull la carpeta Lessons, 

l’exercici LOADED CONDITION i es fa clic sobre el botó Add.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidament apareixerà el nom de l’exercici a l’apartat Assignment. Per acabar, només cal prémer 

el botó Load.  

 

Figura 19. Càrrega de l'escenari predeterminat des de la pantalla Assignment. 

 

Un cop carregada la condició per part de l’instructor, seguidament apareix l’exercici a la pantalla de 

l’alumne, on ja es pot començar a treballar.  

 

1 
2 

3 

Figura 18. Procés de selecció d'un escenari predeterminat des de la pantalla de l’instructor. 
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3.1.2. Ship picture 

Aquesta finestra obre per defecte una imatge del vaixell en la qual es troben diferents seccions on 

s’indica la ubicació dels tancs de càrrega i els de llast. Com s’observa a la Figura 20, els tancs de llast 

apareixen de color verd, això és degut al fet que aquests estan carregats.  

 

Figura 20. Finestra Ship Picture. Imatge en dues dimensions del vaixell on es mostren els tancs de llast 

carregats (color verd). 

 

Els productes venen determinats per un codi de colors, de manera que, si es carreguen diferents 

mercaderies al vaixell, es poden veure els tancs de càrrega de diversos colors4.  

 

Figura 21. Finestra Ship Picture. Imatge del vaixell en dues dimensions on es mostren tots els 

compartiments, així com els tancs carregats amb diferents mercaderies. 

 

També apareix l’opció de seleccionar la resta de compartiments que es poden fer visibles, com per 

exemple els d’aigua dolça, lubricants o combustible, de la mateixa forma que es mostren els 

compartiments secs, com la sala de màquines o la caixa de cadenes. Per fer-ho, només cal fer clic 

                                                             

 

 
4 Consultar l’apartat 2.3 Mercaderies per saber la correspondència de colors i productes. 
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dret, obrir la finestra Ship Picture Options, marcar les opcions desitjades i, finalment, prémer al 

botó OK per aplicar els canvis.  

 

Figura 22. Finestra Ship Picture Options. 

 

S’observa que aquests compartiments també estan pintats d’uns colors 

determinats, com s’observa a la Figura 23, els quals es corresponen a:  

- Marró: Fuel-Oil 

- Magenta: Dièsel 

- Groc: lubricant 

- Blau fosc: aigua dolça 

- Verd: aigua de llast 

- Cian: altres 

 

 

 

L’opció Auto tracing s’utilitza per mostrar de forma automàtica els espais que estan actius en 

aquest moment. Per exemple, si s’està treballant amb la finestra CARGO TANKS, només es 

mostraran els tancs de càrrega. 

Per poder seleccionar un tanc, només cal posar-s’hi al damunt i fer clic esquerre. Aquest es tornarà 

de color blanc. En el cas que un tanc es trobi en estat d’avaria apareixerà de color vermell5. 

                                                             

 

 
5 Per a més informació consultar l’apartat 3.1.7 Damage assessment. 

Figura 23. Finestra Ship Picture. Compartiments. 
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Figura 24. Finestra Ship Picture. Imatge del vaixell on es mostra un tanc en avaria (vermell) i un tanc 

seleccionat (blanc). 

 

En cas de tenir la finestra oberta conjuntament amb un full de càlcul, com pot ser el de Cargo Tanks 

o Store Tanks, fent clic sobre un tanc/compartiment s’activarà la fila corresponent a aquest. 

 

Figura 25. Finestra Ship Picture (esquerra) i Cargo Tanks (dreta). Selecció del tanc C4s. 

 

Aquesta imatge de dues dimensions es pot convertir en una 3D, la qual permet veure el vaixell des 

de qualsevol perspectiva. Per fer-ho només cal obrir la finestra Ship Picture Options, com s’ha 

explicat anteriorment, i fer clic esquerre sobre l’opció 3D Picture . 

Seguidament prémer el botó OK i instantàniament s’obre la imatge en tres dimensions.  

Hi ha diverses opcions de visualització, d’entre les quals destacar l’anomenada casc transparent 

(Transparent Hull), ja que és la més útil a l’hora d’ubicar els compartiments. 
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Figura 26. Finestra Ship Picture (3D). Imatge del vaixell en tres dimensions amb l’opció de casc transparent i 

mar seleccionades. 

 

Sobre la imatge apareix una fila de botons que són els que permeten realitzar canvis amb relació a 

la imatge. 

 

Figura 27. Barra de botons superior de la finestra Ship Picture 3D. 

 

En seleccionar l’opció Transparent Hull , com es pot observar a la Figura 26, cada compartiment 

està diferenciat per un color que va relacionat amb la funció de cadascun d’ells. Aquests colors són 

els mateixos que apareixen a l’opció 2D, a excepció dels tancs de càrrega, que en aquest cas 

apareixen tots de color taronja, independentment del que hi hagi carregat. 

Addicionalment, es pot afegir una capa que simula el mar  en la qual es pot crear una situació 

de balanceig  que dependrà de l’estabilitat del vaixell en aquell instant. 

La resta de funcions de les quals disposa són les següents: 

 

 
Rotate: Rotació en tres dimensions. 

 
Perspective: Perspectiva predeterminada. 

 
Move: Moviment en dues dimensions. 

 
  Sea: Mar / Línia de flotació. 

 
Zoom. 

 
Rolling: Balanceig. 

 
Transparent hull: Casc transparent. 

 
Options: Selecció d’espais a mostrar. 

 
Frames: Quadernes. 

 
Switch: Imatge 2D. 

 
Set default: Establir posició per defecte.   

Taula 2. Llegenda de botons de la finestra Ship Picture 3D. 
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Una altra manera de seleccionar aquestes opcions és fent clic dret sobre la finestra Ship Picture, 

així fent que s’obri la següent finestra. 

 

Figura 28. Opcions que apareixen en fer clic dret sobre la finestra Ship Picture 3D. 

3.1.3. Cargo Tanks 

 

Figura 29. Finestra Cargo Tanks. 

 

Aquesta finestra mostra dues taules diferents, la primera, que és la principal, i 

la que es troba per sota d’aquesta, que és la secundària. 

La primera mostra els 12 tancs de càrrega (C1p, C1s, C2p...) més els 2 de decantació (slop tanks, 

CSLp i CSLs) amb tota la informació necessària en referència a la càrrega. 

La informació mostrada a cada columna està especificada per ordre a la taula següent: 

 

 Volum màxim del tanc en metres cúbics.  Port de càrrega. 
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Volum actual de la càrrega en metres 

cúbics.  Port de descàrrega. 

 
Volum actual en percentatge.  

Codi Marítim Internacional de 

Mercaderies Perilloses. 

 Pes actual de mercaderia en tones.  
Temperatura de la càrrega en graus 

Cèlsius. 

 
Densitat del producte en tones/metre 

cúbic.  
Temperatura de la càrrega en graus 

Fahrenheit. 

 
Longitudinal al centre de gravetat en 

metres.  
Permet seleccionar si fer els càlculs amb 

ullage o innage. 

 

Transversal al centre de gravetat en 

metres, al costat mostra la lletra S 

(estribord) o P (babord). 
 

Ullage observat, superfícies lliures en 

metres. 

 Vertical al centre de gravetat en metres.  Trimat en metres. 

 

Free Surface Moments / moments de 

superfícies lliures, es poden seleccionar 

entre els actuals o els màxims expressats 

en tones per metre. 

 Escora en graus. 

 Nom curt del producte.  
Ullage corregit, superfícies lliures per 

trimat i escora en metres. 

 Nom sencer del producte.   

Taula 3. Llegenda de la taula principal de la finestra Cargo Tanks. 

A la columna  es troba la informació del grup al qual pertanyen 

les mercaderies carregades segons les taules ASTM. En aquest cas, 

si es carrega amb productes predissenyats pel programa, el que hi 

ha són 54A i 54B, derivats del petroli. El que es fa és aplicar el VCF 

(Volume Correction Factor), un valor el qual varia depenent de la 

temperatura i la densitat.  

Flow, set point i time to sp: s’utilitzen quan es carrega perquè 

l’oficial sàpiga que ja falta poc per arribar al límit. Per poder-ho fer 

cal ajustar el cabal (Flow) i seleccionar el percentatge al què ha de 

sonar una alarma (Set point). L’última columna és l’indicador del 

temps en hores i minuts que falta per arribar al punt de l’alarma. 

Quan la segona columna apareix de color verd, significa que 

queden més de 5 minuts perquè arribi al set point, si és de color 

groc, significa que falten menys de 5 minuts, i si és de color vermell, 

informa que ja ha sobrepassat el set point. 

Figura 30. Part de la Figura 29 

referent al cabal de càrrega. 
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Sota la taula principal hi ha una taula secundària la qual informa, de manera resumida, sobre la 

quantitat de productes que hi ha carregats de cada tipus, el seu cabal, set point, densitat de 

referència, temperatura a la qual es troben i el seu GSV.  

 

Figura 31. Taula secundària de la finestra Cargo Tanks. 

 

La informació mostrada a cada columna s’especifica a la taula següent: 

 Llista de productes carregats.  Densitat de referència. 

 
Color que s’atribueix a cada 

producte.  
Gross Standard Volume, volum teòric de 

la mercaderia a la temperatura definida. 

 
Volum en barrils (unitat 

anglosaxona).  Temperatura mitjana. 

Taula 4. Llegenda de la taula secundària de la finestra Cargo Tanks. 

 

Per a poder carregar els tancs cal fer doble clic esquerre sobre un dels quadres de fons blanc de la 

columna   i seleccionar el producte desitjat. En cas de voler utilitzar un producte que no es 

troba a la llista, es pot afegir manualment6. 

A continuació, modificar el volum, sigui en m3 o en %, o el pes, fent doble clic esquerre sobre la 

casella de la columna escollida i introduint la xifra desitjada. 

 

Figura 32. Fragment de la taula principal de la finestra Cargo Tanks. Exemple de càrrega del tanc 5 estribord 

i 6 babord amb aigua dolça, ambdós al 80%. 

                                                             

 

 

6 Consultar apartat 3.2.1.11  Bases. 
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En darrer lloc, es mostren les funcions avançades d’aquesta finestra que es troben prement els 

botons que hi ha a la barra superior.  

 

 

Figura 33. Barra de botons superior de la finestra Cargo Tanks. 

 

Permet canviar la distribució de les columnes. En prémer el botó obre la finestra de la Figura 34. 

Mostra diverses disposicions predissenyades (Column Set). En cas de voler modificar la disposició, 

només cal posar-se sobre el nom de la columna desitjada (ex. LCG m) i fer clic esquerre. 

Seguidament, prémer el botó  si es vol desplaçar la columna cap a l’esquerra, el botó

 si es vol desplaçar la columna cap a la dreta, el botó  si es vol amagar la 

columna i el botó  si es vol mostrar. 

 

 

Figura 34. Finestra Customize que s'obre en prémer el botó  de la finestra Cargo Tanks. 

 

 Permet mantenir constant o el volum o el pes de la mercaderia en el cas de modificar la densitat 

o la temperatura. 

 

 Permet activar el càlcul de l’ullage /innage. 
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 Liquid cargo Distribution  

Permet optimitzar la distribució de la càrrega de manera que compleixi amb els requisits de calat i 

estabilitat especificats per l’usuari. Aquesta opció només està disponible en cas d’estar utilitzant el 

simulador en mode online. 

 

Detailed Cargo Input And Reporting 

Aquesta eina s’utilitza pel càlcul de la càrrega i l’administració dels documents relatius a les 

operacions de càrrega i descàrrega dels vaixells cisterna. Per poder utilitzar-la cal tenir uns 

coneixements previs de l’assignatura de transports especials. 

 

 Pump log  

Durant la càrrega o la descàrrega registra la quantitat de càrrega que hi ha a bord, la seva densitat, 

la pressió del manifold i de la bomba i el set point a intervals. El programa també calcula el temps 

estimat per acabar de completar la càrrega. Aquesta opció només es pot utilitzar en el mode online. 
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3.1.3.1. Simulation i Prediction 

D’altra banda, fent clic dret sobre el full de càlcul, apareixen les opcions SIMULATION i PREDICTION. 

Són funcions similars, però la seva finalitat és diferent. L’eina SIMULATION serveix per simular una 

càrrega seqüencial dels tancs fins al 100%, mentre que l’eina PREDICTION carrega els tancs 

seleccionats tots alhora, però fins al límit que l’usuari hagi estipulat. 

 

SIMULATION 

Aquesta és la finestra principal que apareix 

(Figura 35). Com es mostra a la part superior 

esquerra, hi ha dues pestanyes, la Event List 

i la Result.  

La primera columna s’usa per seleccionar el 

compartiment que es desitja carregar. Fent 

doble clic esquerre, s’obre un desplegable 

amb tots els tancs disponibles. Una vegada 

escollit, cal definir quin serà el cabal de 

càrrega a la columna Flow. A la columna 

Time es pot seleccionar si es vol carregar ara 

(Now) o en un moment determinat (When), 

per exemple, quan el tanc C5p estigui al 90% 

i el C5s al 95%. En aquest segon cas, cal seleccionar quin compartiment es prendrà de referència 

(Depend), les unitats amb les quals es vol treballar (Unit) i el valor del tanc de referència (Value). 

Per afegir o eliminar esdeveniments només cal prémer el botó  o  respectivament.

  

Els botons ,  i  s’utilitzen per guardar i obrir simulacions anteriors. 

En darrer lloc, seleccionar l’interval de temps al qual es comprovarà el volum dels tancs 

seleccionats.  

Figura 35. Finestra Event List de l'opció Simulation. 
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Figura 36. Successió d'imatges de la finestra Event List on es mostra com es carreguen els tancs mitjançant 

l'eina Simulation. 

A continuació, fer clic sobre la pestanya Results. La primera finestra que apareix, com es mostra a 

baix a l’esquerra a la Figura 37, és la Status. Aquesta serveix per saber quin és el volum de 

mercaderia que hi ha a bord en cada instant. 

 

Figura 37. A l'esquerra, la finestra Cargo Tanks on apareixen els tancs 5 i 6 carregats al 80%. A la dreta, la 

pestanya Status de la finestra Results de l’eina Simulation.  

 

Els tancs C5 i C6 s’han carregat prèviament al 80%. Com es pot veure a la taula de la dreta (Status) 

de la Figura 37, al minut 0 el volum dels tancs és el mateix que hi ha a la taula de l’esquerra (Cargo 

Tank). Les columnes de a continuació mostren els resultats dels moments clau (Ex. Tanc C5p 

carregat al 90%) i dels intervals definits per l’usuari al Time interval, en aquest cas cada 60 min. 

La segona columna que es mostra és al minut 44, on el tanc C5p està al 90%, moment en el qual el 

tanc C6p es començarà a carregar. 
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La columna de continuació és al cap d’una hora d’haver començat la càrrega. Aquesta columna 

reflecteix l’interval escollit per l’usuari. 

La darrera columna és la que indica que tots els tancs s’han acabat de carregar. 

 

 

Figura 38. Pestanya Time Bar de la finestra Results de l'eina Simulation. 

 

La següent pestanya és l’anomenada Time Bar. Mostra el cabal de càrrega a l’interval de temps 

seleccionat i en els moments en els quals es produeix algun canvi, com podria ser una càrrega 

diferida o la càrrega completa del compartiment en qüestió. 

 

Figura 39. Pestanya Parameters de la finestra Results de l'eina Simulation. 

 

La darrera pestanya és la més interessant de totes, pel que fa a l’estabilitat i esforços del vaixell, 

perquè mostra tots els paràmetres de major importància en els moments clau de la càrrega. En el 

cas de sobrepassar algun límit, aquest apareix de color vermell. 

Per acabar, si els resultats obtinguts són els adequats, es poden aplicar els canvis al full de càlcul 

Cargo Tanks fent clic sobre el botó de baix a l’esquerra . 

 

 

 

D’altra banda, es pot modificar la configuració d’algunes característiques de la taula Event List 

prement el botó . 

Figura 40. Resultats modificats de la Figura 37 en acceptar els paràmetres de l'eina Simulation. 
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Insert new event: l’esdeveniment que s’afegirà es 

mostrarà o bé buit (Empty) o bé com una còpia 

de l’esdeveniment previ (Copy of previous). 

Default starting time: a la columna Time se 

seleccionarà per defecte l’opció Now o bé l’opció 

When, explicats anteriorment. 

Result values: les unitats amb les quals es poden 

mostrar els resultats són m3, t, % o bé m. 

Default flow rate: en el cas que no es modifiqui la 

columna Flow, es considerarà que el cabal de 

càrrega és de 100 m3/hora. 

Tank name offered: en obrir la llista de tancs, el 

primer que apareix és el C1p, en cas de tenir 

seleccionat First, o bé el tanc seleccionat anteriorment, en cas de tenir seleccionat Previous.  

Default depend: la columna Depend es pot mostrar buida (Empty) com a opció predeterminada o 

bé amb el nom del tanc anterior (Tank name). 

Alarms: es poden seleccionar diverses alarmes com són la de Low Low, Low, High i High High. Els 

valors d’aquestes es poden modificar en el cas que estiguin activades. En cas de superar els valor, 

apareixeran a les taules marcats amb un fons de color vermell. Aquesta opció només funciona en 

cas d’estar treballant amb el mode online. 

Calculation options: la llista d’esdeveniments s’ordena per temps. En cas que es vulgui ordenar 

d’una altra manera només cal desseleccionar aquesta casella, llavors s’ordenaran segons l’usuari 

les hagi anat introduint. 

Per acabar, és necessari prémer el botó  per aplicar tots els canvis realitzats. 

També hi ha l’opció , en cas de voler imprimir un recull de la informació obtinguda a les 

diferents pestanyes. Per fer-ho només cal seleccionar quines són les dades que es volen imprimir i, 

seguidament, prémer el botó . A l’apartat A1.1 Print Simulation es mostren uns resultats 

com a exemple. 

 
Figura 42. Opció Print de l'eina Simulation. 

Figura 41. Pestanya Options de la finestra Event List 

de l'eina Simulation. 
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PREDICTION 

Aquesta opció és molt similar a la de 

SIMULATION però amb alguna diferència 

a la finestra principal.  

En aquest cas, en lloc de seleccionar cada 

compartiment, es mostren tots els tancs 

que disposen de sensor de mesura de 

volum a la primera columna (Tank).  

A la segona (Volume m3), s’indica quin és 

el volum ocupat en aquell instant en cada 

tanc. 

La tercera (Flow m3/h) mostra el cabal 

amb el qual es desitja carregar, dada que 

l’usuari pot escollir, però si es deixa en 

blanc, s’establirà un cabal de 100 m3/h de manera predeterminada. 

La columna Limit permet seleccionar si es vol carregar el tanc a un percentatge determinat prement 

l’opció Until o bé al 100% si no s’escull l’altra opció.  

La penúltima columna (Unit) permet seleccionar les unitats amb les quals es vol establir el límit (%, 

m, t, m3). 

En darrer lloc, es mostra la columna Value, on es pot seleccionar el valor del límit desitjat. 

En aquest cas també es pot seleccionar el Time Interval, el Time scope i el Rate of Update. El primer 

serveix per seleccionar l’interval al qual es calcula la condició dels tancs i del vaixell. El segon per 

establir un límit de temps de càlculs a realitzar, per exemple 2 h. Si en dues hores no s’ha arribat 

als límits establerts, s’atura. Finalment, el Rate of Update s’utilitza per actualitzar els volums i els 

cabals des del Level Gauging System (en cas d’estar treballant en  On/Off online mode).  

En aquest cas s’han omplert prèviament els tancs C5 i C6, tots quatre al 80%. Es decideix carregar 

els quatre tancs amb un cabal de 1.500 m3/h. S’estableixen 4 límits diferents: 98%, 90%, 85% i 80%, 

respectivament. Com que els tancs ja estaven carregats al 80%, el tanc C6s es mostrarà ple des del 

primer moment, per tant, els valors no variaran.  

Les taules de continuació són exactament les mateixes que les de l’opció SIMULATION. 

 

Figura 44. Pestanya Status de la finestra Results de l’eina Prediction. 

Figura 43. Finestra Flow Rates de l'eina Prediction. 
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Analitzant la taula, s’observa que el tanc C6s des del minut 00:00 ja està carregat fins al límit indicat, 

per tant, els valors no varien. Al minut 00:21 el tanc C6p ha arribat al 85%. Al minut 00:44 el tanc 

C5s ha arribat al 90%. En darrer lloc, el tanc C5p al minut 01:19 ha arribat al 98%. 

 

Figura 45. Pestanya Time Bar de la finestra Results de l’eina Prediction. 

 

Si es compara aquesta taula amb l’anterior, es pot veure com coincideixen els moments en els quals 

els tancs arriben al seu límit i el cabal passa de 1.500 m3/h a 0 m3/h.  

 

 

Figura 46. Pestanya Parameters de la finestra Results de l’eina Prediction. 

 

En darrer lloc, es mostra la finestra Parameters on es pot observar com varien els valors en 

referència a l’estabilitat i els esforços a mesura que es van omplint els tancs. 

 

 

Figura 47. Resultats modificats de la Figura 37 en acceptar els paràmetres de l'eina Prediction. 

 

Prement el botó   s’apliquen els canvis realitzats al full de càlcul de la finestra Cargo Tanks. 

De la mateixa manera que amb l’opció SIMULATION, també es poden imprimir els resultats 

desitjats (A1.2 Print Prediction). 
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3.1.4. Store Tanks 

A aquesta finestra es troben la resta de compartiments en els quals es poden 

carregar substàncies líquides, però que no formen part de la mercaderia.  

Es divideixen entre: 

 Heavy oil: petroli pesat, usat com a combustible. 

 Diesel oil: Dièsel marí, utilitzat com a combustible 

 Fresh water: aigua dolça, emprada per la higiene i per beure.  

 Lubricating oil: lubricant, fet servir pel correcte funcionament de tota mena de 

maquinàries. 

 Ballast: aigua de llast, usada per estabilitzar el vaixell. 

 Miscellaneous: altres (bilge, drain, overflow...). 

 

Figura 48. Pestanya All de la finestra Store Tanks. Es mostren tots els tancs que no són de mercaderies. 
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Les columnes són exactament les mateixes que a la finestra Cargo Tanks, però addicionalment, es 

troba la columna API/D15, que només es podrà utilitzar en cas d’activar la columna Table. Com 

s’observa, només és possible fer-ho amb els tancs de petroli pesat i dièsel. Això és degut al fet que 

les taules de l’API (American Petroleum Institute) només afecten el petroli i als seus derivats.  

 

Figura 49. Pestanya Diesel oil de la finestra Store Tanks. A la dreta, desplegable de la columna Table. 

 

A la Figura 48 es mostren tots els compartiments, però hi ha la possibilitat d’escollir només alguns 

tancs segons la seva funció. 

 

 

Figura 50. Fragment de la Figura 48 on es mostren les pestanyes de la finestra Store Tanks. 

 

 

Figura 51. Pestanya Fresh Water de la finestra Store Tanks. (Ex. Només es mostren els tancs d'aigua dolça). 

 

Per carregar aquests tancs, a diferència dels de mercaderies, no cal seleccionar el producte perquè 

ja ve definit. Per tant, si es vol carregar un d’aquests tancs, l’únic que cal fer és doble clic esquerre 

sobre una de les caselles amb fons de color verd d’una d’aquestes columnes , segons 

si es vol carregar per volum o per pes, i introduir el valor desitjat. Si fes falta, també es podria 

canviar la densitat del producte. 

En cas d’estar treballant amb els tancs de Dièsel i HFO, cal omplir les columnes . 
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3.1.5. Stress Diagrams 

Un dels principals objectes d’estudi d’aquest treball són els esforços i els 

moments flectors que pateix el vaixell durant l’operativa de càrrega i descàrrega. A continuació es 

mostren les pantalles que més s’utilitzaran al llarg d’aquest document, ja que són les que 

proporcionen la informació més rellevant7. 

A més de proporcionar uns diagrames que mostren de forma visual els 

resultats, també es poden trobar de forma numèrica fent clic dret sobre una 

de les dues gràfiques i prement l’opció Results8, que s’obre a la finestra de 

continuació. Una altra manera d’aconseguir-ho és a partir 

de la barra de botons superior . 

3.1.5.1. Weights and buoyancy  

A la part superior esquerra, a la segona pestanya, es troba l’apartat denominat Weights and 

buoyancy, també conegut com a càrrega i empenta (o pesos i flotabilitat) en les diferents seccions. 

Aquesta gràfica representa en magenta els pesos, és a dir, la massa de les seccions expressada en 

tones (t), i en blau la flotabilitat, que és l’empenta que pateix cada secció depenent de la superfície 

del casc que estigui en contacte amb el mar, també expressada en tones (t). 

 

Figura 53. Diagrama de pesos i flotabilitat. 

                                                             

 

 
7 Per a més informació consultar el Capítol 4 Esforços i estabilitat. 

8 Explicat amb detall a l’apartat 3.2.1.6  Stress Results. 

Figura 52. Opcions que apareixen en fer 

clic dret sobre la finestra Stress Diagrams. 
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3.1.5.2. SF and BM 

Aquesta finestra conté informació de diversos tipus. En primer lloc, apareix una gràfica 

representativa dels esforços tallants o de cisallament (shear forces) i, a sota d’aquesta, hi ha els 

moments flectors (bending moments). El que es pot veure representat són diverses corbes. En 

magenta es troba la condició actual, és a dir, la corba real que té el vaixell en aquell instant. Aquesta 

s’obté d’integrar els valor que el simulador ha calculat prèviament mitjançant les dades d’empentes 

i pesos de cada secció. En blau fosc es representen els límits de mar i en cian els de port, els quals 

venen determinats per l’arquitecte naval i que els valors que té el vaixell en la condició de càrrega 

actual no han de ser mai superiors. 

 

Figura 54. Diagrama d'esforços tallants i moments flectors. 
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3.1.6. Stability Diagrams 

Aquesta finestra mostra tres gràfiques diferents, la corba GZ, el Weather 

Criterion i el francbord, totes tres directament relacionades amb l’estabilitat 

del vaixell.9  

Per obtenir més informació numèrica consultar l’apartat 3.1.9 Calculated Results. 

3.1.6.1. GZ curve 

En color negre es representa l’altura metacèntrica transversal del vaixell (GM inicial), en color blau 

es mostra la gràfica de braços adreçants GZ (estabilitat estàtica) i, en magenta, la gràfica de 

l’estabilitat dinàmica (ED). De la mateixa forma, es mostren alguns dels resultats a la part superior. 

La primera fila mostra determinats angles d’escora, començant per 0°, 2°, 5°, 10° i a partir d’aquest 

de 10 en 10 i fins a 70°. Seguidament, es representen de forma numèrica els braços adreçants dels 

mateixos colors amb els quals es representen a la gràfica. 

 

Figura 55. Diagrama de les corbes GZ i ED. 

 

 

 

                                                             

 

 
9 Per a més informació consultar el Capítol 4 Esforços i estabilitat. 
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3.1.6.2. Weather criterion 

En aquesta gràfica es representa el Weather criterion que, segons l’ISC (Intact Stability Code), és un 

paràmetre que han de complir tots els vaixells de passatge i de càrrega de més de 24 m d’eslora. 

Aquest expressa la capacitat per resistir els efectes combinats del vent, provinent del través, i el 

balanceig a causa de l’onatge. 

A l’esquerra es representa l’àrea de l’angle de balanceig a sobrevent degut a l’acció de l’onatge.  

A la dreta es representa l’àrea de l’angle d’abatiment fins a l’angle d’immersió o bé fins als 50° 

d’escora, el més petit dels dos. 

Segons la normativa, l’àrea b ha de ser igual o més gran que l’àrea a. 

 

Figura 56. Diagrama del Weather Criterion. 

3.1.6.3. Free board 

A aquesta finestra es mostra el francbord de manera visual i també de forma numèrica. Es pot veure 

que el vaixell està dividit en 12 quadernes, començant per la popa i acabant per la proa.  

 

Figura 57. Diagrama del francbord. 
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El dibuix de l’esquerra de la Figura 57 representa una secció transversal del vaixell, en vermell es 

marca el costat de babord, representat amb les lletres PS, i en verd el d’estribord, representat amb 

les lletres SB. A aquesta mateixa imatge es pot veure si el vaixell està escorat per com es dibuixa la 

línia de flotació, representada en color blau. En aquest cas l’escora del vaixell és 0. 

Al dibuix de la dreta es pot veure una secció longitudinal del vaixell. A aquest s’hi representa una 

línia de color negre que mostra la weatherdeck i una de color verd referent a la línia de flotació del 

costat d’estribord. Com que el vaixell no està escorat no és possible veure la línia de flotació de 

l’altra banda. 

A la figura següent es pot veure com el vaixell està escorat i, per tant, a la secció longitudinal també 

s’hi veu representada la línia de flotació del costat de babord (vermell). A la secció transversal es 

pot veure un lleuger canvi de francbord entre estribord i babord. 

 

Figura 58. Diagrama del francbord quan el vaixell està escorat. 

 

Un altre exemple n’és el de la Figura 59 on es veu com el vaixell està extremadament apopat, però 

no presenta escora. 

 

Figura 59. Diagrama del francbord quan el vaixell està apopat. 

 

Aquestes imatges són molt útils per poder veure de forma visual i ràpida si el vaixell està escorat o 

amb trimat (apopat/aproat).  
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3.1.7. Damage assessment 

Aquesta finestra ofereix l’opció de simular totes les escenes possibles del 

vaixell en avaria i dir quines serien les pitjors combinacions de compartiments inundats. Cal saber 

que tot compartiment que se seleccioni com a avariat, si prèviament havia estat carregat, es 

considerarà que la càrrega ha sortit per complet, així omplint el compartiment únicament amb 

aigua. Es mostrarà el tanc de color vermell tant a la finestra Ship picture com a la Cargo Tanks. 

 

Figura 60. Finestra Damage Assessment (esquerra), Ship Picture (dalt dreta) i Cargo Tanks (baix dreta). En 

els tres casos apareixen els tancs C2 en situació d'avaria (marcats en color vermell). 

 

Hi ha dues opcions de treball: 

- Compartiments comunicats amb el mar: el volum d’aigua varia segons la línia de flotació. 

- Compartiments aïllats del mar: el volum no varia encara que el calat augmenti o el vaixell 

escori. (Fix. Vol. m3) 

 

Les columnes principals que es presenten són: 

Dmg (Damage): fent doble clic se selecciona/cancel·la l’opció d’avaria. 

Fix. Vol. m3: aquesta opció es pot seleccionar si es vol treballar amb compartiments avariats aïllats 

del mar. 

Max. Vol. m3: volum màxim del compartiment. 

Perm. Fact.: factor de permeabilitat segons MARPOL, SOLAS, etc. 
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Vol. %: només es pot seleccionar en cas d’estar treballant amb un volum fix i permet definir-ne el 

valor. 

Inn. Corr. m: alçada de l’aigua dins del compartiment inundat. En cas de tenir el volum fix, es pot 

definir manualment. 

 Volume m3: volum real d’inundació. 

Full name: nom complet del compartiment. 

 

En el cas de tenir algun compartiment inundat, no és possible obrir les finestres Stress Diagrams ni 

la Weather criterion. A més, la majoria de la informació de la finestra Calculated Results desapareix. 

 

Figura 61. A l’esquerra, la finestra Damage Assesment amb un exemple on apareixen el pic de proa i les 

dues caixes de cadenes en situació d'avaria, el primer amb un volum d’inundació fix. A la dreta, la finestra 

Calculated Results en aquesta situació. 

 

A la barra superior d’aquesta finestra es troben els següents botons: 

Intact ship: permet eliminar tota la selecció de tancs avariats en un sol clic, així deixant el 

vaixell en estabilitat intacta. 

Save: permet guardar la selecció de tancs en avaria que hagi escollit l’usuari. 

Damage results: mostra una llista amb gairebé totes les possibles combinacions de tancs que 

es podrien inundar. 
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Figura 62. Finestra Damage Results. Mostra els compartiments B2p, B2s i C2p inundats. 

 

La informació de les columnes que es mostra és la següent: 

 

 
Nom que s’atribueix a la combinació 

de tancs.  GZ màxim en metres. 

 Calat a proa en metres.  Rang de corba GZ en graus. 

 Calat al mig en metres.  
Volum d’aigua que ha entrat al tanc en 

m3. 

 Calat a popa en metres.  Francbord mínim en metres. 

 Trimat en metres.  

Elevació mínima de portes i obertures 

sobre la línia de flotació al final de 

l’etapa d’inundació, en metres. 

 Escora en graus.  
Posició longitudinal de la quaderna que 

té el mínim francbord en metres. 

 GM actual en metres.  
Àrea sota la corba GZ en metres per 

radiant. 

Taula 5. Llegenda de la taula de la finestra Damage Results. 
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La llista de combinacions es mostra per defecte per posició, de proa a popa, 

però també es pot ordenar per ordre alfabètic prement el botó Name. 

 

En cas de seleccionar alguna de les combinacions d’aquesta llista,  els tancs es 

mostraran inundats fins a la línia de flotació i considerant el factor de permeabilitat. Si es vol aplicar 

alguna de les opcions d’aquesta casuística, només cal seleccionar-la i fer clic sobre el botó  

. 

En el cas que es tractés d’una combinació creada i desada per l’usuari, llavors es podria modificar 

el nom prement el botó  o bé eliminar-la prement  . 

 

També es pot imprimir l’informe de la situació seleccionada prement  o bé 

l’informe de la casuística completa prement .  

 

Una altra opció és imprimir l’informe de només els pitjors casos . 

 

A més, a la imatge es mostra visualment quins són els compartiments que estan inundats i, al costat 

esquerre d’aquesta, apareix una llista amb els noms abreujats de cadascun d’ells. 

Als annexos es troben dos exemples de vaixell en avaria, en primer lloc, les pitjors situacions10 i, en 

segon lloc, un exemple específic11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 
10 Per veure l’exemple consultar l’apartat A1.3.1 Print worst 
11 Per veure l’exemple consultar l’apartat A1.3.2 Print details. 
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3.1.8. Dry 

Aquesta finestra ofereix la possibilitat de simular la càrrega de materials 

sòlids, com podrien ser caps, pertrets o la mateixa tripulació. 

Permet ubicar la càrrega a qualsevol punt considerant els eixos de coordenades, el qual es prendrà 

en consideració a l’hora de calcular l’estabilitat i esforços del vaixell. 

Disposa de dos fulls de càlcul que són exactament iguals. 

 

Figura 63. Finesta Dry. A l'esquerra, taula Stores. A la dreta, taula Cargoes. 

 

 Nom de l’ítem. 
 

Coordenada VCG fins a la base de l’ítem. 

 
Pes. 

 

Coordenada vertical. 

 𝑉𝐶𝐺 = 𝐵𝑎𝑠𝑒𝐻 + 𝑑𝑉𝐶𝐺 

 
Coordenada longitudinal. 

 

Coordenada LCG del límit de l’ítem que 

queda per la part de popa. 

Aquest valor és calculat automàticament 

tot i que l’usuari el pot modificar. 

 
Coordenada transversal. 

 

Coordenada LCG del límit de l’ítem que 

queda per la part de proa. 
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Aquest valor és calculat automàticament 

tot i que l’usuari el pot modificar. 

 

Alçada de l’ítem. 

 

Moments creats per les superfícies lliures. 

S’han d’introduir manualment. 

Taula 6. Llegenda de les taules de la finestra Dry. 

 

Els botons que es mostren a la barra superior d’aquesta finestra tenen les següents finalitats: 

 Arrange: permet fer modificacions en la distribució de les columnes de la taula, així com afegir 

o eliminar dades. En prémer aquest botó, s’obre la pantalla Customize (Figura 64), en la qual es 

mostren dues columnes, la de l’esquerra (Shown) on s’ubiquen els ítems que es mostren al full de 

càlcul, i la de la dreta (Hidden) on es troben les dades que no es volen mostrar. Per moure les 

columnes només cal seleccionar una de les dades fent clic esquerre i a continuació prémer el botó  

 si es vol moure cap a l’esquerra o bé el botó  si es vol desplaçar cap a la dreta. 

Si es vol ocultar alguna columna, s’ha de fer clic esquerre sobre l’ítem desitjat i prémer el botó 

. En cas de voler tornar a mostrar l’ítem o afegir-ne algun de la llista, llavors cal prémer el 

botó contrari . En acabar, és indispensable prémer el botó  per desar els canvis 

realitzats. 

El sistema també permet obrir configuracions predeterminades, com són la de Metric Units, 

Imperial Units o bé 3 configuracions diferents creades i desades prèviament per l’usuari. Per 

escollir-ne una només cal prémer la fletxa del desplegable Column Set i seleccionar una de les 

opcions disponibles fent clic esquerre. 

 

Figura 64. A l'esquerra, l'opció Customize de la finestra Dry. A la dreta, el desplegable Column Set. 
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 Insert item: permet inserir una nova fila. 

 Insert group: permet crear fins a quatre subgrups de forma niuada. La fila que es mostra de 

color blau està bloquejada. Això és degut al fet que les dades que hi apareixen es calculen 

automàticament (fent un sumatori) a partir de les dades inserides als subgrups.  

 

Figura 65. Finestra Dry on s'ha creat un grup amb dos ítems, un de 200 t i un altre de 400 t. 

 

 Delete: permet eliminar la fila seleccionada. 

 Protect: permet bloquejar una fila perquè no es puguin modificar les dades. En el cas que es 

vulguin desbloquejar, cal tornar a prémer el botó. 

 

Quan es carrega mercaderia en sec, aquesta apareix a la finestra Ship picture amb una forma i unes 

dimensions predeterminades que no es poden modificar.  

 

Figura 66. Finestra Ship Picture quan es carrega mercaderia a la finestra Dry. En aquest cas s'han carregat 

quatre objectes, dos a la pestanya Stores (Taronja) i dos a la pestanya Cargoes (Groc). 
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3.1.9. Calculated Results 

És la finestra més important de totes pel que fa a l’anàlisi dels resultats. 

Mostra totes les dades amb relació a l’estabilitat i els esforços i apareix per 

defecte en obrir el simulador. En cas que no aparegui es pot obrir prement el 

botó de la barra d’eines superior Window i a continuació prémer l’opció 

Calculated Results. 

 

Figura 68. Procediment per obrir la finestra Calculated Results. 

 

Inicialment, es mostra la finestra de la Figura 67. 

Com es pot veure, apareixen 14 dades diferents. A la primera columna 

s’indica el nom de manera abreujada i a la segona els resultats de 

manera numèrica. S’observa com algun dels resultats va acompanyat 

d’una lletra a la qual també se li atribueix un signe: 

     f: forward, aproat (-)       a: aft, apopat (+) 

s: starbord, estribord (+) p: port, babord (-) 

Alguns dels resultats apareixen amb un fons groc o vermell. Els que són 

de color groc, són aquells que estan entre un 80% i 100% del límit 

indicat (sigui el límit segons l’IMO o del que hagi seleccionat l’usuari). 

Els que són de color vermell, són aquells que ja han superat els límits 

establerts. 

Aquesta taula es pot ampliar considerablement pel que fa a nombre de 

resultats mostrats. Per fer-ho, cal posar-se sobre aquesta i fer clic dret. 

A continuació s’obre una petita finestra: 

 

Figura 70. Desplegable per ampliar la informació de la finestra Calculated 

Results. 

Figura 67. Finestra Calculated Results. 

Figura 69. Finestra Calculated Results ampliada. 
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Prement al botó Goto s’obre la finestra Stability Results12, on es poden seleccionar la resta de 

característiques.  

A més, es poden mostrar les unitats de les dades prement el botó Units View. 

D’altra banda, es pot fixar aquesta finestra a un costat del monitor (dret o esquerre) prement el 

botó Docking View. En cas de voler-lo amagar, prémer el botó Hide.  

També es poden afegir les dades referents als esforços que es troben a l’apartat Stress Results.13 

Alguns dels missatges que es poden trobar a la taula que normalment no apareixen són: 

Ship SUNK: quan és impossible trobar una posició d’equilibri, el vaixell s’està enfonsant. 

Ship DAMAGED: quan hi ha algun tanc o compartiment en avaria. 

Draft DANGER: quan el programa no pot calcular els esforços longitudinals a causa d’un calat elevat. 

Tots ells apareixen amb el fons de color vermell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

12 Consultar l’apartat 3.2.1.5   Stability results i l’apartat 3.2.2.5 Options per veure més informació. 

13 Consultar l’apartat Maximum dins l’apartat 3.2.1.6  Stress Results. 
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3.2. Funcions avançades 

A més de les finestres principals, hi ha una sèrie d’eines addicionals que són de gran ajuda. Aquestes 

es distribueixen en dues barres, una que es presenta en forma d’icones i una altra que ho fa en 

forma de pestanyes.  

 

Figura 71. Barres d'eines de funcions avançades. 

 

A continuació es comença parlant de la barra de botons superior, ja que, al presentar-se de manera 

visual, és molt més fàcil utilitzar-los que no pas haver d’entrar a les pestanyes i seleccionar entre 

totes les opcions que ofereixen els desplegables. D’aquesta manera, prement un sol botó, s’obre 

directament la finestra desitjada. 

Després es parla de la barra d’eines superior (pestanyes) que, en la gran majoria dels casos, les 

opcions que ofereix ja s’han explicat anteriorment, però també n’apareix alguna d’addicional. 

 

3.2.1. Barra de botons superior 

El seguit de botons que es troben sota la barra d’eines superior comparteix moltes funcions amb 

aquesta, però les proporciona de manera directa. 

 

Figura 72. Barra de botons superior. 

 

3.2.1.1.  New condition 

Permet carregar el mateix exercici seleccionat des de zero. Abans però, apareix una pantalla per 

guardar els canvis realitzats fins al moment, en cas de no haver-ho fet.  

 

Figura 73. Finestra de confirmació de guardat de canvis realitzats. 
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3.2.1.2.  Open condition 

Permet carregar un exercici nou obrint l’explorador d’arxius. Abans de fer-ho, apareix la pantalla 

de confirmació de la Figura 73. 

 

Figura 74. Carpeta de l'explorador d'arxius on es troben les condicions desades. 

 

Només cal seleccionar un dels documents que apareixen en pantalla i prémer el botó Open.  

Una altra manera d’obrir aquesta finestra és prement el botó F3. 

3.2.1.3.  Save condition 

Permet desar els canvis realitzats. D’aquesta manera es poden crear noves situacions inicials.  

Per fer-ho només cal prémer el botó, canviar el nom del document File name i prémer el botó Save. 

Una altra manera de desar la condició és prement el botó F2. 

3.2.1.4.  Print 

Permet imprimir un resum el qual mostra tota la informació que l’usuari seleccioni.  

A la Figura 75 es poden veure tots els documents que es poden arribar a imprimir. La gran majoria 

d’ells es poden imprimir des de les finestres principals a excepció del Consolidated Report, del qual 

se’n mostra un d’exemple a l’annex A1.4 Print (Consolidated Report). Aquest presenta els resultats 

de calats, estabilitat i esforços de manera reduïda, és a dir, ometent tots els tancs que estan buits, 

superposant els diagrames, etc. És molt similar al document Classification Society Report. 
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Figura 75. Finestra Print on es mostren tots els documents que es poden imprimir. 

 

El Damage Assessment només es pot imprimir en cas que el vaixell es trobi en situació d’avaria. 

Hi ha la possibilitat d’imprimir periòdicament els documents que l’usuari hagi seleccionat. Aquesta 

opció és molt útil en cas d’estar treballant amb el mode online. Per fer-ho només cal introduir el 

període de temps que l’usuari desitgi a la casella Cycle time i, a continuació, prémer el botó Start. 

En cas de voler aturar les impressions periòdiques, prémer el botó Stop. 

En el cas de només voler una impressió, seleccionar els documents desitjats i prémer el botó Print. 

Si es volguessin imprimir tots, primer prémer el botó All i seguidament Print.  

També es pot seleccionar si les pàgines es volen paginades per separat o totes seguides, com si es 

tractés d’un sol document, prement l’opció Continuous pagination. 

 

Una altra manera d’obrir aquesta finestra és prement el botó F4. 
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3.2.1.5.  Stability results 

Aquesta finestra és complementària a la Calculated Results. La finalitat és poder ampliar el nombre 

de dades que es mostren en pantalla referents a l’estabilitat, o que hi tenen una relació directa. 

 

 

Figura 76. Finestra Stability Results, complementària a la finestra Calculated Results. 

 

A la columna Parameter es mostren els noms complets dels paràmetres. 

A la columna Code es mostren els noms dels paràmetres abreujats, tal com apareixen a la finestra 

principal. 

A la tercera columna es mostren les unitats. 

A la columna Value es mostren els valors actuals dels paràmetres. 

A l’última columna, Limit, es mostren els límits que, per defecte, són els de l’IMO. En cas de voler-

los canviar, es pot fer prement el botó  o bé prement  de la barra d’eines superior 

(3.2.1.13  Options).  

 

Una altra manera d’obrir la finestra Stability Results és posant-se damunt de la finestra Calculated 

Results, fer clic dret i prémer l’opció . També prement la tecla F5. 
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3.2.1.6.  Stress Results 

Aquesta finestra també es pot obrir prement el botó F6 o tal com s’explica al subapartat 3.2.2.2 

Results. La finestra es divideix en 5 pestanyes: 

Maximum 

Mostra quins són els límits i permet seleccionar-los perquè apareguin a la pantalla 3.1.9Calculated 

Results. Per fer-ho, només cal seleccionar els paràmetres desitjats i prémer el botó OK. 

 

Figura 77. Pestanya Maximum de la finestra Stress Results. 

 

La columna Parameter mostra els noms complets dels paràmetres. 

La columna Code mostra els noms abreujats dels paràmetres que, posteriorment, seran els que es 

veuran a la finestra 3.1.9 Calculated Results. 

A la tercera columna es mostren les unitats dels paràmetres. 

A la columna Value es mostren els valors actuals dels paràmetres. 

A la darrera columna, Limit, es mostren els límits que venen definits a les finestres següents. El límit 

es calcula en percentatge i fa referència als màxims.  

Si no es volen desar els canvis realitzats, prémer el botó Cancel. 

Prement el botó Options s’obre la finestra 3.2.1.13  Options. 
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Sf & BM 

Està dividida en 8 columnes i mostra els resultats de les forces tallants i els moments flectors.  

 

Figura 78. Pestanya de SF i BM de la finestra Stress Results. 

 

- Fr. Referent a frame, que significa quaderna. És la manera de dividir el vaixell. 

- Loc. Referent a location, que significa ubicació. Mostra on està situada longitudinalment 

la quaderna en metres. 

- SF Forces tallants o de cisallament. Mostra el valor d’aquestes sobre cadascuna de les 

quadernes. Les unitats amb què es representa són tones. 

- SFsea% Percentatge de forces tallants en condicions de mar. 

- SFhar% Percentatge de forces tallants en condicions de port 

- BM Moments flectors. Mostra el valor d’aquests sobre cadascuna de les quadernes. Les 

unitats amb què es representa són quilotones/metre. 

- BMsea% Percentatge de moments flectors en condicions de mar. 

- BMhar% Percentatge de moments flectors en condicions de port. 

 

 

Aquests nombres es poden mostrar de color negre si es troben dins dels límits, de color blau si es 

troben dins dels límits però amb un valor d’entre 80% i 100%, o de color vermell si es troben per 

sobre dels límits. 
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Sea limits 

Està dividida en 8 columnes de les quals 4 són iguals a les de l’apartat anterior. Mostra els límits en 

condicions de mar. 

 

Figura 79. Pestanya Sea Limits de la finestra Stress Results. 

 

- SFpos. Els límits positius als quals poden arribar les forces de cisallament. 

- SFneg. Els límits negatius als quals poden arribar les forces de cisallament. 

- BMhog. Els límits positius als quals poden arribar els moments flectors. 

- BMsag. Els límits negatius als quals poden arribar els moments flectors. 

 

Harbour limits 

Està dividit en 8 columnes que són idèntiques a les de l’apartat anterior, però amb valors diferents, 

ja que, a diferència de l’altre, aquí es mostren els límits en condicions de port. 

 

Figura 80. Pestanya Harbour Limits de la finestra Stress Results. 
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Miscellaneous 

 

Figura 81. Pestanya Miscellaneous de la finestra Stress Results. 

 

Es mostren 4 columnes a les quals es poden trobar els valors de Fr., és a dir, el nombre de cada 

quaderna, Loc., la coordenada longitudinal d’on s’ubica cadascuna, Weight, que és el pes que hi ha 

entre quadernes en relació amb la superfície que queda entre aquestes, i Buoyancy, que és la força 

de reacció que exerceix el mar sobre el casc en relació amb la superfície que queda entre quadernes 

i que està directament relacionada amb els pesos.  

D’aquesta manera si es fa el sumatori de la tercera columna quan el vaixell està sense carregar, és 

a dir, el desplaçament en rosca, es pot veure que coincideix amb el valor de la Taula 1. 

Característiques generals del vaixell emprat.). D’altra banda, el sumatori de la columna Weight i la 

columna Buoy sempre han de donar el mateix resultat.  

 

∑ 𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =  ∑ 𝐵𝑢𝑜𝑦 
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3.2.1.7.  Summary 

 

 

Figura 82. Finestra Summary. 

 

Aquesta finestra està dividida en 9 columnes de les quals 3 d’elles representen les coordenades del 

centre de gravetat (VCG, LCG i TCG), 3 més són els moments creats per aquest desplaçament del 

centre de gravetat (Mom), i la darrera és la dels moments creats per les superfícies lliures (Free 

Surface Moment, FSM). Les dues primeres només indiquen el tipus de càrrega, de forma genèrica, 

que es troba embarcada i la quantitat expressada en tones. 

A la part inferior es mostra el pes mort i el desplaçament total. 

 

𝐷𝑒𝑎𝑑𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 = 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡. 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 + 𝑑𝑟𝑦 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + ℎ𝑒𝑎𝑣𝑦 𝑜𝑖𝑙 + 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑜𝑖𝑙 + 𝑓𝑟𝑒𝑠ℎ 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 + 𝑙𝑢𝑏. 𝑜𝑖𝑙

+ 𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 + 𝑚𝑖𝑠𝑐𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛𝑒𝑜𝑢𝑠 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎ç𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝐷𝑒𝑎𝑑𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡 𝑠ℎ𝑖𝑝 

 

Aquesta finestra també es pot obrir tal com s’explica al subapartat 3.2.2.2 Results. 

A baix es troba el botó Print, el qual permet imprimir els resultats com es mostra a continuació: 
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Figura 83. Document que s'imprimeix en prémer el botó Print de la finestra Summary. 

3.2.1.8.  Openings 

A aquesta finestra es presenten totes les obertures que té el vaixell, de quin tipus són Type, 

l’elevació a la què es troben sobre la línia de flotació Elevation, l’angle d’escora al qual s’ha de 

trobar el vaixell perquè l’obertura indicada quedi submergida Im. Heel i les seves coordenades 

longitudinal X, transversal Y i vertical Z. Si l’elevació sobre el nivell del mar és inferior a 0,3 m, llavors 

els nombres es mostren de color vermell. 

Aquesta finestra també es pot obrir tal com s’indica al subapartat 3.2.2.2 Results. 

 

Figura 84. Fragment de la finestra Ship's Openings. 
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3.2.1.9.  Correction on drafts 

Aquesta finestra permet introduir el calat observat i comparar-lo amb el calat calculat pel 

simulador. El programa automàticament calcula les coordenades del centre de gravetat del lloc 

exacte on s’ha de carregar la mercaderia. 

Les dades que es poden introduir són: les quadernes on se situen les marques de calat (en cas de 

tenir diverses marques al casc, en aquest cas només s’ofereix una opció), tres calats per banda, el 

GM desitjat i la densitat de l’aigua. 

En obrir la finestra, com es mostra a Figura 85, el primer que es apareix en pantalla són els calats i 

GM actuals. La part dreta de la finestra es mostra buida. 

 

Figura 85. Finestra Correction on Drafts amb els calats inicials. 

 

A continuació, s’introdueixen els valors desitjats. En aquest cas el que es vol aconseguir és que el 

vaixell es trobi amb trimat i escora igual a zero, sense variar el GM. 

 

Figura 86. Finestra Correction on Drafts amb els calats desitjats. 

 

Finalment, prémer el botó Calculate per posar el programa en funcionament. S’observa que a la 

part dreta de la finestra els nombres han canviat. A la part superior, es mostra el pes que cal 

carregar (+) o bé descarregar (-) en tones. A continuació les tres coordenades, longitudinal, 

transversal i vertical del centre de gravetat (en metres). 
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Figura 87. Finestra Calculation on Drafts amb les modificacions pertinents que calen fer per aconseguir el 

calat introduït per l’usuari. 

 

Si es volen desar els canvis realitzats, només cal prémer el botó Accept, però els valors reals del 

vaixell no canviaran.  

Si es volen recuperar els valors reals, prémer el botó Reset. 

Per eliminar els valors introduïts, prémer el botó Cancel. 

 

 

 

3.2.1.10.  Visibility range 

Aquesta finestra permet calcular el rang de visibilitat. Per fer-ho, primer cal seleccionar la longitud 

en la qual es troba el pont i la seva posició vertical. A continuació, afegir un punt d’obstrucció visual 

situant la seva coordenada longitudinal i vertical. Finalment, seleccionar quina visibilitat mínima 

requereix el vaixell segons el SOLAS, o bé, la normativa del canal de Panamà, en cas que l’hagi de 

creuar:   

- 2 eslores (SOLAS)14 

- 1,5 eslores (Panamà – llast) 

- 1 eslora (Panamà – càrrega) 

Prémer el botó Calculate per obtenir els resultats. 

                                                             

 

 
14 Segons el Capíto V, regla 22 del Conveni SOLAS: (Ships of not less than 55 m in length constructed on or 
after 1 July 1998) The view of the sea surface from the conning position shall not be obscured by more than 
two ship lengths or 500 metres, whichever is the less, forward of the bow to 10° on either side under all 
conditions of draught, trim and deck cargo. 
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Segons si se superen aquests límits o no, apareixen els resultats en vermell o negre. 

En el diagrama, de color verd, es mostra la visibilitat límit i, en magenta, la visibilitat actual. En cas 

que aquesta última sobrepassi el límit, llavors es mostra de color vermell. En blau es representa la 

línia de flotació. 

 

Figura 88. Procés a seguir per calcular el rang de visibilitat a la finestra Visibility Range. 

 

A la Figura 88 es pot veure com s’especifica que la “visibilitat mínima” per a dues eslores ha de ser 

𝑀𝑖𝑛. 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 [𝑚] ≤  481,26 m 

Realment el que s’indica és la visibilitat obstruïda, per això el nombre ha de ser menor o igual a 

dues eslores. Si es mostrés la visibilitat mínima llavors hauria de ser  

𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 ≥ 481,26 𝑚  

O bé 

𝑂𝑏𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 ≤ 481,26 

A la primera figura es pot veure un rang de visibilitat acceptable. A la segona s’observa que 

l’obstrucció oculta 3.563 m de visibilitat, per tant, no seria acceptable. A la tercera figura es veu 

com l’horitzó queda parcialment obstruït, de manera que seria impossible navegar així. 

 

1 2 

3 
4 
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Figura 89. Finestra Visibility Range on es mostra la visibilitat obstruïda per la càrrega. 

 

 

 

Figura 90. Finestra Visibility Range on es mostra la visibilitat a l'horitzó obstruïda per la càrrega. 

 

 

En aquest cas no és molt útil aquesta finestra perquè, en estar treballant amb un vaixell petrolier, 

mai hi haurà una obstrucció visual. Aquesta eina està destinada principalment per a vaixells 

portacontenidors. 
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3.2.1.11.  Bases 

Aquest botó permet visualitzar informació de tres tipus diferents, Products, Ports i IMDG. 

 

Figura 91. Finestra Bases. 

 

Una altra manera d’obrir aquesta finestra és tal com s’explica al subapartat 3.2.2.4 Bases. 

 

PRODUCT BASE MANAGER 

Mostra les mercaderies de les quals el simulador disposa15. Està dividit en 4 columnes, les quals 

indiquen:  

- Grup al qual pertany el producte. 

- Nom del producte abreujat. 

- Nom del producte complet. 

- Caràcter alfanumèric que representarà el 

producte a l’hora d’imprimir documents 

on es mostrin les mercaderies carregades. 

 

 

 

A més, cada producte es mostra d’un color diferent, que és el que apareix a la Figura 21 quan el 

vaixell es troba carregat amb alguna d’aquestes mercaderies. També a la Figura 31. 

A la part dreta de la finestra apareixen 8 botons que permeten editar algunes característiques de 

visualització i alguns paràmetres. 

 

 

                                                             

 

 
15 Més informació a l’apartat 2.3 Mercaderies. 

Figura 92. Finestra Product Base Manager. 
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Permet modificar els paràmetres 

dels productes predissenyats. En 

prémer, s’obre una finestra com la 

de la Figura 93, però amb 

paràmetres preestablerts, els quals 

es poden editar manualment. 

 

Permet moure el producte 

seleccionat una casella amunt a la 

llista. 

 

Permet tancar la finestra. 

 

Permet moure el producte 

seleccionat una casella avall a la 

llista. 

 
Permet afegir productes. Per més 

informació consultar la Figura 93.  
Permet imprimir la llista de 

productes. 

 
Permet eliminar productes. 

 
Permet obrir la pantalla d’ajuda 

Help. 

Taula 7. Llegenda de la finestra Product Base Manager. 

 

 

Figura 93. Finestra Product Base Item Manager, la qual s'utilitza per afegir o modificar tipus de mercaderies. 

 

En prémer el botó Add s’obre aquesta finestra, la qual permet afegir nous productes a la base de 

dades. Les dades que es poden configurar són les següents: 

- Short name: codi de com a màxim tres caràcters amb el qual s’identificarà el producte. 

- Full name: nom complet del producte. 
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- Letter code: caràcter alfanumèric amb el qual s’identificarà el producte a l’hora d’imprimir 

documents on es mostri la mercaderia que hi ha carregada a bord. 

- Colour: color amb el qual s’identificarà el producte. 

- Product group: grup al qual pertany el producte. Algunes de les opcions que es mostren 

són les següents:  

 

o Linear: per productes els quals la seva temperatura d’expansió és  calculada de 

forma lineal mitjançant interpolacions. 

 

Figura 94. Fragment de la Figura 93 que es veu modificat en seleccionar Product Grup: Linear. 

 

o Oil: productes derivats del petroli, entre d’altres. 

 

Figura 95. Fragment de la Figura 93 que es veu modificat en seleccionar Product Grup: Oil. 

 

Al seleccionar el desplegable ASTM, apareix tota una llista de taules que es poden 

seleccionar. Alguna de les taules disponibles són les següents: 

 

 Taules 6A i 6B (crude oil) 

 Taules 54A i 54B (oil products) 

 Taula 54D (Generalized Lubricating Oils) 

 

- Temperature: temperatura seleccionada per l’usuari. Si s’ha seleccionat anteriorment un 

grup de les taules ASTM, llavors es pot calcular la densitat en aire i al buit prement el botó 

Calculate. 

 

En acabar, prémer el botó OK per desar els canvis realitzats. 
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PORT BASE MANAGER 

Aquestes dades s’utilitzen a l’hora d’imprimir documents en els quals s’hagi de fer referència a 

algun port.  

Es divideix en quatre columnes, les quals mostren: 

- Nom abreujat del país on s’ubica el port. Codi de com a màxim dos caràcters. 

- Codi alfanumèric de màxim 3 caràcters que serveix per identificar el nom del port. 

- Nom del port o de la ciutat on s’ubica. 

- Codi alfanumèric d’un sol caràcter que s’usa per identificar el port a l’hora d’imprimir algun 

document. 

 

Figura 96. Finestra Port Base Manager. 

 

De la mateixa manera que es pot fer amb el Product Base Manager, aquí també es poden editar i 

afegir nous ítems. 

 

Figura 97. Finestra Port Base Item Manager, la qual s'utilitza per afegir o modificar ports. 

 

La manera de fer-ho és exactament igual que a l’apartat anterior, amb l’única diferència que al 

primer espai on posa Short name s’hi ha d’inserir un codi de com a màxim dos caràcters que farà 

referència al país on es troba el port. 
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IMDG BASE MANAGER 

Mostra una llista dels productes del codi IMDG (International Maritime Dangerous Goods) i les 

seves classes. Presenta tres columnes les quals proporcionen la informació següent: 

- Codi amb el qual es vol identificar el producte segons el codi IMDG. 

- Tipus de producte segons el codi IMDG. 

- Classe de producte segons el codi IMDG. 

 

 

Figura 98. Finestra IMDG Base Manager. 

 

 

En aquest cas també es poden afegir i editar nous ítems. La manera de fer-ho és exactament igual 

que en els dos apartats anteriors. 

 

 

Figura 99. Finestra IMDG Base Item Manager, la qual s'utilitza per afegir o modificar tipus de productes IMDG. 
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3.2.1.12.  On/Off online mode 

Aquest botó s’utilitza per passar de mode Online a Standard. Com bé s’explica a l’apartat 2.4 Mode 

de treball, per poder treballar únicament amb el simulador LCS cal seleccionar el mode de treball 

Standard perquè si no, no es poden canviar els valors manualment.  

 

 

Figura 100. Finestra OnLine Monitor. Es mostren algunes dades d’estabilitat a temps real. 

 

 

Una altra manera de seleccionar el mode és fent clic a la pestanya  de la barra d’eines 

superior. A continuació s’obre un desplegable, fer clic a l’opció . Finalment, s’obre el darrer 

desplegable amb les opcions Standard i Online.  

 

 

Figura 101. Procediment a seguir per passar a mode Standard. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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3.2.1.13.  Options 

Es divideix en tres finestres i la seva finalitat és establir els límits que després seran usats a la finestra 

Calculated Results. 

 

VOYAGE CONDITIONS 

Com s’observa a la Figura 102, en primer lloc, permet introduir una breu descripció del tipus de 

viatge que es realitzarà, o bé algun comentari sobre aquest. 

A continuació, es pot establir la densitat de l’aigua de mar. Depenent del valor que s’introdueixi 

aquí apareixeran unes línies de càrrega o unes altres. Si el valor de la densitat és 1,000 t/m3, només 

es mostraran línies de càrrega d’aigua dolça. Si el valor es troba entre 1,000 t/m3 i 1,025 t/m3, 

llavors apareixeran la resta d’opcions d’aigua de mar. 

Si se selecciona Winter Ocean Water, llavors també es pot escollir condició de gel. En el cas contrari, 

aquesta condició apareix desactivada per defecte. 

Els nombres que apareixen al costat de les línies de càrrega són els calats màxims. 

 

 

Figura 102. Pestanya Voyage de la finestra Options. 

 

 

En acabar, prémer el botó OK per desar els canvis realitzats, o bé Cancel si no es volen aplicar. 
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CALCULATION 

Aquesta pestanya està destinada a seleccionar els mètodes de càlcul que s’utilitzaran per establir 

els límits. Tot i que hi ha dues possibilitats de selecció, IMO o Other, el programa només permet 

seleccionar els mètodes de càlcul dels criteris de l’IMO. 

A l’estar aquesta opció seleccionada per defecte, tampoc es poden modificar les opcions Min. GM 

/ Max. KG curve, SF limit ni BM limit. L’únic paràmetre que es pot modificar és el Propeller 

immersion method que, per defecte, es pren el Center to Waterline/Diameter. 

 

 

Figura 103. Pestanya Calculation de la finestra Options. 

 

 

En el cas de modificar aquest últim paràmetre, prémer el botó OK per desar el canvi realitzat. En el 

cas contrari, prémer el botó Cancel. 
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USER DEFINED LIMITS 

En darrer lloc, apareix aquesta pestanya on l’usuari pot definir els límits d’alguns dels paràmetres 

que es mostren a la finestra 3.1.9 Calculated Results i que seran els que el programa utilitzarà per 

fer tots els càlculs. 

 

 

Figura 104. Pestanya User Defined Limits de la finestra Options. 

 

 

 Calat mínim de proa.  GM mínim. 

 
Calat màxim.  GM màxim. 

 
Escora màxima. 

 
Forces tallants màximes. 

 
Trimat màxim a proa.  

Moments flectors 

màxims. 

 
Trimat màxim a popa.  

Immersió mínima de 

l’hèlix.  

Taula 8. Llegenda de la Figura 104 User Defined Limits. 

En el cas de voler restablir els valors que es mostren per defecte, prémer el botó Defeault. 

En el cas de voler desar els canvis realitzats, prémer el botó OK. En cas contrari, prémer Cancel. 
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3.2.1.14.  Load Window Layout 

 

Figura 105. Finestra Load Window Layout. 

 

El programa ofereix cinc agrupacions predeterminades de les finestres principals que les distribueix 

a la pantalla de forma proporcional. A més, l’usuari pot crear la seva pròpia agrupació i desar-la 

prement Shift-F2. Quan aquest vulgui obrir-la només haurà de prémer la combinació de botons 

Shift-F3 o bé seleccionar la primera opció que apareix en prémer el botó . 

La Figura 16 n’és un exemple.  

 

3.2.1.15.  About Program 

 

Figura 106. Finestra About Program. 

 

Aquesta finestra només mostra diferents maneres de posar-se en contacte amb l’empresa que ha 

dissenyat el programa. 
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3.2.2. Barra d’eines superior 

A més de les pàgines principals, a la part superior de la pantalla hi ha diverses pestanyes que 

proporcionen informació addicional que és de gran ús. Moltes d’elles són funcions ja esmentades 

anteriorment, però algunes altres són completament noves, com és el cas del Classification Society 

Report o el Draft Survey. 

3.2.2.1. File 

- New (3.2.1.1  New condition). 

- Open (3.2.1.2  Open condition). 

- Open test condition permet obrir una condició de 

prova des de l’explorador d’arxius. 

- Save (3.2.1.3  Save condition). 

- Save as (3.2.1.3  Save condition). 

- Delete permet eliminar l’escenari actual. 

- Print (3.2.1.4  Print). 

- Print Classification Society Report permet crear un 

document de 7 pàgines on apareix tota la informació 

amb relació a l’estabilitat del vaixell. Els documents 

que s’hi mostren són: Summary, Stability Results, 

Stress Results, Statutory Damages (The Worst Cases) i 

Tanks. 

 

- Print Setup permet imprimir el que es mostra en pantalla. 

- Send to no disponible. 

- Change password permet modificar la contrasenya en cas de tenir el programa protegit. 

- Restart with default Settings permet reiniciar el programa tornant a carregar l’escenari 

escollit a l’inici. 

- Exit permet sortir del programa. 

 

Figura 107. Finestra File. 



Manual d’usuari del mòdul Loading Control System (LCS) del Simulador de Càrregues Líquides i 

disseny d’escenaris 

 
 

 

76 

 
 
 

3.2.2.2. Results  

- Stability results (3.2.1.5  Stability results) o prement F5. 

- Stress results (3.2.1.6  Stress Results) o prement F6. 

- Summary (3.2.1.7  Summary) o prement F7. 

- Openings (3.2.1.8  Openings) o prement F8. 

 

 

3.2.2.3. Utilities  

 

- Correction on drafts (3.2.1.9  Correction on drafts). 

- Visibility Range (  Visibility range3.2.1.10  Visibility 

range). 

 

 

 

- Draft survey 

Aquesta eina està destinada al càlcul estimat de mercaderies que cal carregar a partir dels calats 

observats. El mètode utilitzat de càlcul de calats és el de Hull (casc), tot i que el que se sol utilitzar 

amb més freqüència a la vida real és el que aquí s’anomena com Hydrostatics. 

El mètode Hull dibuixa una paràbola tallant els tres calats en el pla de la línia central i calcula la 

profunditat en cada quaderna, a continuació en calcula les àrees submergides i finalment el volum 

total submergit. 

L’únic que cal fer és introduir les dades desitjades, tal com s’explica a l’apartat 3.2.1.9  

Correction on drafts. Addicionalment, es poden afegir les dades del port on s’està carregant, el 

nombre de viatge i la data. Aquestes dades es mostraran després a l’hora d’imprimir l’informe, el 

qual s’obté prement el botó Print. 

Figura 108. Finestra Results. 

Figura 109. Finestra Utilities. 
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Figura 110. Finestra Draft Survey Report. 

 

A continuació es mostra un exemple de Draft Survey Report mitjançant el mètode Hull. Les dades 

emprades són les de la Figura 110. 

 

Figura 111. Document imprès del Draft Survey Report. 
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- Elevation of points 

És una opció la qual la seva finalitat és poder saber a quina alçada de la línia de flotació es troba un 

determinat punt que l’alumne pot fixar mitjançant les coordenades desitjades. 

Per afegir-ne un, només cal prémer el botó Insert. A continuació es modifiquen les coordenades X 

(longitudinal) Y (transversal) i Z (vertical). Hi ha la possibilitat de canviar el nom del punt fent doble 

clic al requadre amb fons blanc on posa Point. Finalment, el programa calcula l’elevació sobre la 

línia de flotació, representada en color blau sobre la imatge, en metres. 

Es pot definir més d’un punt prement el botó Insert. Aquests es mostren de color verd sobre la 

imatge i, en seleccionar-los, canvien a magenta. Si es vol eliminar algun dels punts, seleccionar-lo i 

prémer el botó Delete. 

Aquesta finestra se sol utilitzar en vaixells portacontenidors o de càrrega general, però no amb 

petroliers.  

 

 

Figura 112. Finestra Elevation of Points. 

 

 

 



Capítol 3. Mòdul LCS 

 
 

 

 

79 

 
 

També hi ha la possibilitat d’imprimir un informe amb les dades de cada punt. Per fer-ho, només 

cal prémer el botó Print. En aquest document es mostra la mateixa informació que apareix en 

pantalla però sense la imatge del vaixell. 

 

 

Figura 113. Document imprès de la finestra Elevation of Points. 

 

3.2.2.4. Bases  

 

- Product (3.2.2.4 Bases). 

- Port (3.2.2.4 Bases). 

- IMDG (3.2.2.4 Bases). 

 

 

 

3.2.2.5. Options  

- Mode (3.2.1.12  On/Off online mode). 

- Options (3.2.1.13  Options). 

- Online (3.2.1.12  On/Off online mode). 

 

Figura 114. Finestra Bases. 

Figura 115. Finestra Options. 
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3.2.2.6. Window  

 

Figura 116. A l'esquerra, finestra Window. A la dreta, desplegable de l'opció Layout. 

  

- Layout (3.2.1.14  Load Window Layout) 

- Print permet imprimir la finestra que es tingui seleccionada en aquell instant. A la figura 

següent es mostra un exemple on es tenia seleccionada la finestra Stability Diagrams. 

 

Figura 117. Document imprès d'exemple que s'obté mitjançant l'eina Print de la finestra Window. 
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- Calculated results (3.1.9 Calculated Results). 

- 1-7 Windows (3.1.2 Ship picture - 3.1.8 Dry). 

- User defined permet obrir la disposició predeterminada per l’usuari.  

- Save as permet desar la disposició actual. 

- Delete permet eliminar la disposició actual en cas que hagi estat guardada. 

- Cascade obre totes les finestres principals en forma de cascada. 

- Tile horizontally ajusta les finestres que hi ha obertes de forma horitzontal. 

- Tile vertically ajusta les finestres que hi ha obertes de forma vertical. 

 

3.2.2.7. Help  

 

- Contents permet obrir la finestra Help des de 

l’índex de continguts generals (Figura 119).  

- Context permet obrir la finestra Help des de l’índex 

de continguts específics, ordenats per ordre alfabètic. 

- General information mostra les particularitats del 

vaixell. (A1.6 General information). 

- Documentation no disponible. 

- About (3.2.1.15  About Program). 

  

 

Figura 119. Pestanya Contents de la finestra Help. 

 

 

  

Figura 118. Finestra Help. 
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Capítol 4. Esforços i estabilitat 

4.1. Esforços tallants (SF) i moments flectors (BM) 

Shear force (SF) és la força que tendeix a trencar o cisallar una biga perpendicularment. 

Bending moment (BM) és el moment a qualsevol punt de la biga que tendeix a alterar la forma 

d’aquesta. 

Quan un vaixell es troba flotant al mar experimenta diferents forces, com són la gravetat i 

l’empenta. Al llarg del vaixell, es troben diferents esforços que, tant si està en condicions de càrrega 

com si no, no seran mai iguals a causa de la forma del casc. El que sí que es pot afirmar és que, 

mentre el vaixell es mantingui en flotació (condició d’equilibri), la resultant del pes i la flotabilitat 

seran forces del mateix valor però sentit oposat. 

Les situacions de cisallament es produeixen quan una part del vaixell està suportant una càrrega 

major a l’altra part del vaixell. Tot i aquesta diferència en les diferents seccions, el vaixell no patirà 

una ruptura a menys que se’l posi en condicions extremes, sinó que el casc experimentarà una 

deflexió que pot ser arrufant o crebant, depenent de la distribució dels pesos o bé de les forces 

exercides per la mala mar. 

A continuació es mostra un exemple de situació d’arrufament i s’explica detalladament. 

 

Figura 120. Diagrama de pesos i flotabilitat. Les circumferències vermelles assenyalen els punts on es tallen 

les corbes. Sota el vaixell, de color blau, apareixen els nombres de les seccions. 

 

A la Figura 120 es mostren els diagrames de pesos i flotabilitat mitjançant els quals es pot obtenir 

la corba load (de càrrega), la qual es dibuixa a partir de la fórmula següent: 

1  2     3     4        5        6       7        8        9      10      11     12      13     14     15       16 
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𝐶à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 (𝑙𝑜𝑎𝑑) = 𝑝𝑒𝑠 (𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡) − 𝑒𝑚𝑝𝑒𝑛𝑡𝑎 (𝑏𝑢𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑦) 

Als punts on es talla la corba de pesos amb la de flotabilitat serà on passarà de càrrega positiva a 

càrrega negativa i viceversa. 

 

 

Figura 121. Diagrama load. En vermell es marquen els punts on la càrrega passa de positiu a negatiu i 

viceversa. 

 

Es considera càrrega positiva la que queda per sobre de l’eix d’abscisses, és a dir, quan 

𝑝𝑒𝑠 > 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 

En canvi, es considera càrrega negativa la que queda per sota de l’eix d’abscisses, és a dir, quan 

𝑝𝑒𝑠 < 𝑓𝑙𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 

Els punts marcats amb les fletxes vermelles a la Figura 121 coincideixen amb els punts màxims dels 

esforços tallants, ja que  

𝑆𝐹 = ∫ 𝐿𝑜𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔 𝑑𝑒 𝑙′𝑒𝑠𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑖𝑥𝑒𝑙𝑙  

 

Per definició, la corba SF es correspon a l’àrea que queda per sota de la corba load. De manera que 

quan la corba load passi per 0, llavors la corba SF tindrà un màxim/mínim.  
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A partir dels resultats obtinguts de la corba load es pot dibuixar la corba d’esforços tallants SF. És 

important que es compleixin tres condicions: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SECCIÓ 
POSICIÓ 

LONGITUDINAL 
[m] 

LONGITUD 
SECCIÓ 

[m] 

PES 
[t] 

∑ 
PES 
[t] 

EMPENTA 
[t] 

∑ 
EMPENTA 

[t] 

DIAGRAMA 
LOAD 

[t] 

SF 
[t] 

 0       0 

1 26,4 26,4 2707  1052  1655 1655 

2 41,6 15,2 1684 2707 2385 1052 -701 954 

3 47,8 6,2 536 4391 1376 3437 -840 114 

4 62,85 15,05 1138 4927 4085 4813 -2947 -2833 

5 77,9 15,05 1126 6065 4707 8898 -3581 -6414 

6 92,95 15,05 1122 7191 4946 13605 -3824 -10238 

7 108 15,05 1114 8313 5007 18551 -3893 -14131 

8 123,05 15,05 11904 9427 4999 23558 6905 -7226 

9 138,1 15,05 11882 21331 4984 28557 6898 -328 

10 153,15 15,05 11842 33213 4970 33541 6872 6544 

11 168,2 15,05 11830 45055 4954 38511 6876 13420 

12 183,25 15,05 1043 56885 4935 43465 -3892 9528 

13 198,3 15,05 1031 57928 4818 48400 -3787 5741 

14 213,35 15,05 1019 58959 4330 53218 -3311 2430 

15 228,4 15,05 1040 59978 3158 57548 -2118 312 

16 240,63 12,23 838 61018 1148 60706 -312 0  
   61856  61856 0  

Taula 9. Dades necessàries per a poder calcular el diagrama load i els esforços tallants. 

∑ 𝑃𝐸𝑆 = ∑ 𝐸𝑀𝑃𝐸𝑁𝑇𝐴 

∑ 𝐷𝐼𝐴𝐺𝑅𝐴𝑀𝐴 𝐿𝑂𝐴𝐷 = 0 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑆𝐹 = 0 
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Mitjançant els resultats obtinguts es dibuixa el diagrama següent: 

 

Figura 122. Diagrama d'esforços tallants 

 

Com s’observa, la Figura 122 és molt similar a la Figura 124. Si es comparen els resultats obtinguts 

amb els quals el programa proporciona, s’observa que gairebé tots coincideixen a la perfecció. 

 

Figura 123. Taula on es mostren algunes dades dels esforços i moments flectors del simulador on es 

destaquen els resultats dels esforços tallants. 
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Per a calcular els moments flectors, només cal calcular l’àrea que queda sota la corba SF, o dit d’una 

altra manera: 

𝐵𝑀 = ∫ 𝑆𝐹 

 

A la següent gràfica (Figura 124) es comprova la relació entre el diagrama d’esforços tallants i el de 

moments flectors obtinguts en el simulador. 

 

 

Figura 124. Diagrama d'esforços tallants (superior) i moments flectors (inferior). Es comparen entre ells i es 

mostra que un és el resultat de la integració de l'altre. 

 

Els punts on la corba SF passa per zero, són aquells on la corba BM té un màxim/mínim (fletxa 

verda). D’altra banda, els punts on la corba SF té un màxim/mínim és on la corba BM té un punt 

d’inflexió (fletxa vermella).  
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4.2. Superfícies lliures 

En tractar-se d’un vaixell petrolier és important parlar de l’efecte per superfícies lliures. Aquest es 

presenta quan hi ha tancs que es troben parcialment carregats amb mercaderies líquides. Quan el 

vaixell escora, els líquids es desplacen cap al mateix costat, fent així que el centre de gravetat del 

vaixell canviï de posició temporalment, fent que el braç adreçant es vegi reduït i causant una pèrdua 

virtual de l’altura metacèntrica, GM. Cal saber que, en cas que un tanc es trobi totalment ple o 

totalment buit, es considerarà que no té superfícies lliures i, per tant, no caldrà aplicar cap 

correcció. 

La correcció per superfícies lliures (FScor) es calcula mitjançant la següent fórmula (on FSM són els 

moments per superfícies lliures i ∆ és el desplaçament del vaixell): 

𝐹𝑆𝑐𝑜𝑟 =
∑ 𝐹𝑆𝑀

∆
 

Una vegada calculada la correcció, se li aplica a la coordenada vertical del centre de gravetat KG 

(sovint també apareix com a Vertical Centre of Gravity, VCG) per poder trobar el KG corregit: 

𝐾𝐺𝑐 = 𝐾𝐺 + 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑟 

Finalment, amb aquest KGc (o KG’) i el KM (que s’obté de les taules hidrostàtiques) es pot calcular 

el GM corregit: 

𝐺𝑀𝑐 = 𝐾𝑀 − 𝐾𝐺𝑐 = 𝐾𝑀 − 𝐾𝐺 − 𝐹𝑆𝑐𝑜𝑟 

A continuació es mostra un exemple: 

 

Figura 125. Finestra Summary (esquerre), amb els valors marcats que són necessaris per a calcular FScor i 

KGc (KG’), i finestra Calculated Results (dreta), on apareixen els resultats. 

𝐹𝑆𝑐𝑜𝑟 =
278.178 𝑡 ∗ 𝑚

120.426,1 𝑡
= 2,31 𝑚 
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𝐾𝐺𝑐 = 11,23 𝑚 + 2,31 𝑚 = 13,54 𝑚 

El GM corregit no es pot calcular perquè el simulador no proporciona les dades hidrostàtiques (i, 

per tant, no se sap el valor de la dada KM). 

4.3. Criteris d’estabilitat 

Segons el Codi Internacional de l’Estabilitat Intacta de 2008 (ICS), Capítol 3 Apartat 2, defineix que 

tot petrolier que tingui 5.000 DWT o superior, haurà de complir amb la regulació número 27 de 

l’Annex I del Conveni MARPOL 73/78, el qual detalla: 

1. A port, l’altura metacèntrica inicial corregida per superfícies lliures i mesurada en situació 

d’escora de 0° no pot ser inferior a 0,15m. 

2. A mar,  

2.1. L’àrea que queda sota la corba de braços adreçants (corba GZ) no pot ser inferior a 0,055 

m·rad per escores de fins a 30° ni inferior a 0.09 m·rad per escores fins a 40° o qualsevol 

altre angle d’inundació si aquest és inferior a 40°. A més, l’àrea compresa entre les escores 

de 30° i 40° o angle d’inundació que quedi per sota de la corba GZ no pot ser inferior a 0,03 

m·rad. 

2.2. El braç adreçant ha de ser com a mínim de 0,20 m a una escora igual o superior a 30°. 

2.3. El braç adreçant màxim ha d’estar situat preferiblement per sobre de 30° però no pot 

quedar per sota de 25°. 

2.4. L’altura metacèntrica inicial corregida per superfícies lliures i mesurada en situació 

d’escora de 0° no pot ser inferior a 0,15 m. 

 

 

Figura 126. Finestra Calculated Results amb els valors marcats que cal complir segons l'ICS. 
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Figura 127. Diagrama de la corba GZ on s'assenyalen, mitjançant colors, alguns dels criteris que s’han de 

complir. 

A la Figura 127 s’observa com es compleixen tots els criteris d’estabilitat referents al Codi 

Internacional d’Estabilitat Intacta. 

 

 

 

 

À𝑟𝑒𝑎 0 − 30 = 0,865 𝑚 ∗ 𝑟𝑎𝑑 ≥ 0,055 𝑚 ∗ 𝑟𝑎𝑑 

À𝑟𝑒𝑎 0 − 40 = 1,458 𝑚 ∗ 𝑟𝑎𝑑 ≥ 0,09 𝑚 ∗ 𝑟𝑎𝑑 

À𝑟𝑒𝑎 30 − 40 = 0,593 𝑚 ∗ 𝑟𝑎𝑑 ≥ 0,03 𝑚 ∗ 𝑟𝑎𝑑 

 

 

 

 

 

𝐺𝑍(30°) = 3,47 𝑚 ≥ 0,20 𝑚 

𝐻𝐺𝑍𝑚à𝑥. = 39° ≥ 25° 

𝐺𝑀𝑐 = 5,4 𝑚 ≥ 0,15 𝑚 
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A més, el diagrama també informa d’altres coses: 

- Rang d’estabilitat: totes les escores on el vaixell es manté amb GZ positiu o zero. A partir 

de l’angle límit d’estabilitat, els braços adreçants passen a ser negatius i, per tant, aquest 

no pot retornar a la posició d’estabilitat. 

- Angle d’immersió (Flood Heel): angle on l’obertura més pròxima al mar es trobarà 

submergida en les condicions indicades. 

Per calcular el GM inicial cal traçar una tangent a la corba GZ passant per l’origen i dibuixar una 

perpendicular a l’eix d’abscisses a 1 radian (57,3°). El punt on es tallin aquestes dues línies serà 

l’alçada del GM llegit a l’eix dels braços adreçants (ordenades). 

La corba GZ es dibuixa a partir de les corbes KN i el KG a cada angle d’escora per un determinat 

desplaçament segons la fórmula:  

𝐺𝑍 = 𝐾𝑁𝜃 − 𝐾𝐺 sin 𝜃 −
𝐹𝑆𝑀

∆
 

Les dades de les corbes KN es poden obtenir de les taules hidrostàtiques del vaixell. Cal mencionar 

que, en aquest cas, com que el vaixell té tancs amb superfícies lliures, l’estabilitat és inferior i, per 

tant, s’ha d’aplicar la correcció per superfícies lliures (FScor). 

 

D’altra banda, si el vaixell té una escora inicial per pesos mal ubicats a bord, la corba GZ serà inferior 

a causa del braç escorant que genera aquesta escora inicial. La fórmula que s’aplicarà en aquest cas 

és la següent (on TCG és la coordenada transversal del centre de gravetat): 

 

𝐺𝑍 = 𝐾𝑁𝜃 − 𝐾𝐺 sin 𝜃 − 𝑇𝐶𝐺 𝑐𝑜𝑠 𝜃 −
𝐹𝑆𝑀

∆
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4.4. Escenaris 

Per tal de mostrar casos exemples del mòdul LCS del Simulador de Càrregues Líquides, s’han creat 

4 escenaris diferents que, a posteriori, són comparats per poder explicar les diferències que hi ha 

entre els resultats obtinguts. Els escenaris serviran per fer dues comparacions: la primera comparar 

una situació de llast i una de càrrega, i la segona entre una situació d’arrufament i una de crebant 

(diferents moments flectors).  

  

4.4.1. Escenari 1. Condició de llast 

En aquest escenari només es carreguen els tancs de llast, des del pic de proa fins als tancs 6, deixant 

el pic de popa buit. Es carreguen tots al 95% amb aigua de mar, la qual té una densitat d’1,0223 

t/m3. El pes total del llast és 37.524,55 t. 

 

 

Figura 128. Finestra Store Tanks on es mostra la informació dels tancs de llast (esquerra) i finestra Ship 

Picture (dreta). 

 

Com s’observa a la Figura 129, el vaixell es troba sense escora i 

lleugerament apopat, amb un calat a proa de 6,731 m i a popa de 

6,856 m. El KGc és 8 m i el GMc 18,10 m. 

 

 

 

 

 

Figura 129. Finestra Calculated 

Results per l'escenari de llast. 
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4.4.2. Escenari 2. Condició de càrrega 

En aquest cas es carreguen tots els tancs a excepció dels tancs de llast B3, B4 i B5.  

Pel que fa a mercaderia, s’han carregat dos tancs amb REBCO, dos amb Dièsel, dos amb Cru 

d’Angola, dos amb cru de Mèxic, dos amb Fueloil, dos amb querosè i els tancs de slop amb aigua de 

mar. A la figura següent s’observa quins són els volums i el seu pes. A la dreta es pot veure una 

imatge del vaixell carregat. 

 

Figura 130. Finestra Cargo Tanks amb la informació dels tancs de mercaderies (esquerra) i finestra Ship 

Picture (dreta). 

Pel que fa als Store Tanks, s’han carregat tots per defecte escollint l’opció Ballast Condition Ready 

to Load. A la figura següent s’aprecien totes les especificacions. A la dreta es poden veure tots els 

tancs que no són de mercaderies ni tenen llast carregat.  

 

Figura 131. Finestra Store Tanks on es mostren tots els compartiments que no són de llast (esquerra). A la 

dreta, la finestra Ship Picture. 
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En darrer lloc, els tancs de llast. Els tancs que es troben a proa estan carregats al 10% mentre que 
els de popa ho estan al 30%. Com bé s’ha mencionat anteriorment, els tancs B3, B4 i B5 estan buits. 

 

Figura 132. Part del document Classification Society Report on es mostren les especificacions dels tancs de llast. 

 

 

Figura 133. Finestra Ship Picture on es mostren tots els tancs, que no són de mercaderies, carregats. 

 

Com s’observa a la Figura 134, el vaixell es troba amb una escora 

pràcticament inexistent (0,1 s) i lleugerament aproat, amb un calat 

a proa de 13,681 m i a popa de 13,549 m. El KGc és 13,54 m i el 

GMc 5,40 m. 

 

 

 

 

 

 
Figura 134. Finestra Calculated 

Results per l'escenari de càrrega. 
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4.4.3. Escenari 3. Condició d’arrufament 

 

Figura 135. Finestra Cargo Tanks on es mostren les dades dels tancs de mercaderies (esquerra) i finestra 

Ship Picture (dreta) en situació d’arrufament. 

Per “arrufament” s’entén la situació de deflexió que pateix el vaixell quan la proa i la popa 

presenten una major força d’empenta que la part central d’aquest, fent que el centre del vaixell 

quedi més submergit. En aquest cas, la mitjana entre els calats de proa i popa seria inferior al calat 

en el mig (situació extrema). 

𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑎 + 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑝𝑎

2
< 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑔 

Això no només pot passar durant la càrrega, sinó que també es pot produir a alta mar a causa de la 

ubicació de les ones sota el casc. Quan la cresta de dues ones s’ubica cadascuna a un extrem del 

vaixell (proa i popa), aquests experimenten una major empenta que la part central. 

 

Figura 136. Finestra Ship Picture amb una simulació de situació d'arrufament. 

Per aquest motiu, quan es parla de límits d’esforços sempre es calcula la situació de port i la de 

mar. 

En aquest cas, es carreguen els tancs de càrrega C3 i C4 amb aigua dolça. Amb aquest exemple 

només es vol veure què és el que passa en situació d’arrufament, és per això que només s’utilitzen 

aquests compartiments. Tots quatre tancs es troben carregats al 98%. 
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4.4.4. Escenari 4. Condició de crebant 

 

Figura 137. Finestra Cargo Tanks on es mostren les dades dels tancs de mercaderies (esquerra) i finestra 

Ship Picture (dreta) en situació de crebant. 

Per “crebant” s’entén la situació de deflexió que pateix el vaixell quan el centre d’aquest presenta 

una major força d’empenta que la proa i la popa, fent que els extrems del vaixell quedin més 

submergits. En aquest cas, el calat en el mig seria inferior a la mitjana dels calats de proa i popa 

(situació extrema).  

𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑎 + 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑝𝑎

2
> 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑔 

De la mateixa manera que amb l’arrufament, això no només passa durant la càrrega, si no que 

també es pot produir a alta mar per culpa de l’onatge. Quan la cresta de l’ona es troba a la part 

central del vaixell i els seus extrems (proa i popa) es troben a les valls, l’empenta que experimentarà 

la part central del vaixell serà molt superior a la que experimentaran la proa i la popa d’aquest. 

 

Figura 138. Finestra Ship Picture amb una simulació de situació de crebant. 

En aquest cas es carreguen els tancs de càrrega C1 i C6 amb aigua dolça. Els de proa es carreguen 

pràcticament fins a dalt de tot mentre que els de popa només al 65%. 

Amb aquest exemple només es vol veure què és el que passa en situació de crebant, per això només 

s’utilitzen aquests compartiments. Aquest no és un exemple de càrrega real. 
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4.5. Comparació dels Escenaris 1 i 2: diferents 
condicions de càrrega 

A continuació, es fan diverses comparacions dels resultats obtinguts en els diferents escenaris 

creats en les dues condicions de càrrega: llast i càrrega. 

4.5.1. Summary 

 

Figura 139. Finestra Summary de l'escenari de llast. 

En tots els casos, en primer lloc, es mostren les dades del vaixell en rosca. Aquests valors es 

mantenen constants en tots els escenaris. 

A continuació, apareixen els valors dels tancs, en aquest cas només els de llast. Com s’observa, s’ha 

carregat un total de 37.526,4 t d’aigua de mar. Aquest valor coincideix amb el del pes mort perquè 

és l’únic que s’ha carregat al vaixell. El desplaçament total és de 56.273,9 t. 

El moment per superfícies lliures és 9.116 t·m, per tant, la correcció que caldrà aplicar al KG serà de 

0,16 m, un nombre relativament petit. 

El centre de gravetat del vaixell en escora 0 es troba verticalment a 7,84 m, longitudinalment a 

130,62 m (prop del centre del vaixell), i transversalment al centre. 

 



Manual d’usuari del mòdul Loading Control System (LCS) del Simulador de Càrregues Líquides i 

disseny d’escenaris 

 
 

 

98 

 
 
 

 

Figura 140. Finestra Summary de l'escenari de càrrega. 

En aquest cas són diversos els tancs que es troben carregats. En primer lloc, es mostra el sumatori 

dels tancs de càrrega, amb un pes de 95.129,4 t. Seguidament els tancs de Heavy Oil 1.797,5 t, 

Diesel Oil 350,3 t, aigua dolça 330 t, lubricant 103,6 t, llast 3.923,9 t i altres 43,8 t. El pes mort total 

és de 101.678.5 t i el desplaçament total augmenta a 120.426,1 t.  

∆ 𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 56.273,9 t ≪  ∆ càrrega 120.426,1 t   

El moment per superfícies lliures és 278.178 t·m, per tant, la correcció que caldrà aplicar al KG serà 

de 2,31 m, un nombre molt més elevat que en el cas anterior. 

𝐹𝑆𝑐 𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡 0,16 𝑚 ≪ 𝐹𝑆𝑐 𝑐à𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 2,31𝑚 

El centre de gravetat del vaixell en escora 0 es troba verticalment a 11,23 m, longitudinalment a 

127,32 m i transversalment a 0,01 m a estribord. 

 

En aquest cas es pot comprovar que el centre de gravetat és molt més alt, així com la correcció per 

superfícies lliures en el cas de la condició de carrega. Coma conseqüència, el valor de l’altura 

metacèntrica i a l’estabilitat transversal del vaixell es veuran afectats. 
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4.5.2. Pesos i flotabilitat 

 

Figura 141. Diagrama de pesos i flotabilitat per a l'escenari de llast. 

 

La secció número 1 es defineix com a càrrega positiva, el qual indueix a pensar que possiblement el 

vaixell es trobi apopat. Això és degut al fet que a popa és on s’ubica la sala de màquines del vaixell. 

S’observa que a la proa també hi ha càrrega positiva, en aquest cas es deu a la forma del casc del 

vaixell, ja que és molt més fina i, per tant, la superfície de flotació serà menor, així com la resultant 

de l’empenta. 

A la resta del vaixell hi ha una càrrega negativa o gairebé igual per culpa de la forma del casc i la 

poca càrrega que es du en aquest cas. 

 

Figura 142. Diagrama de pesos i flotabilitat per a l'escenari de càrrega. 
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En l’escenari de càrrega (Figura 142), el que s’observa és just el contrari, la proa i la popa són els 

llocs on la càrrega és negativa o igual i en el centre es troba la càrrega positiva, a excepció de les 

seccions 8, 9, 10 i 11, que és on es troben els tancs de llast B3, B4 i B5 que estan buits. 

A la secció 3 es nota una gran diferència en pesos i flotabilitat perquè és on s’ubiquen els tancs de 

slop, els quals només s’han carregat al 10%. 

A la Figura 141 s’aprecia com els màxims arriben al voltant de 5.000 t mentre que a la Figura 142 

ho fan al voltant de les 11.000 t, la qual cosa indica que el desplaçament del segon cas és molt 

superior al primer. 

 

4.5.3. Esforços tallants 

 

Figura 143. Diagrama d'esforços tallants per a l'escenari de llast. 

En aquest cas s’observa que els esforços són bastant constants i que no hi ha un gran increment en 

el pendent, per tant, es tractarà d’esforços no molt grans. 

 

Figura 144. Diagrama d'esforços tallants per a l'escenari de càrrega. 

En aquest cas, en comparació amb la figura anterior, s’aprecia que la corba és molt més irregular. 

Es troben diversos màxims i mínims al llarg d’aquesta. D’altra banda, es pot veure com a la part que 

hi ha entre la popa i el centre presenta alguns esforços superiors als de la Figura 143. Com bé s’ha 

explicat a l’apartat anterior, això es deu al fet que els tancs de slop es troben parcialment buits, 

creant una diferència de pesos entre seccions notable. 
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4.5.4. Moments flectors 

 

Figura 145. Diagrama de moments flectors per a l'escenari de llast. 

En aquest cas s’observa una corba constant, sense irregularitats, presentant un màxim al centre del 

vaixell, però que es troba dins dels límits. 

 

 

 

Figura 146. Diagrama de moments flectors per a l'escenari de càrrega. 

 

En aquest cas, a diferència de la figura anterior, la corba és més irregular. A popa presenta una 

deflexió positiva, mentre que a la resta del vaixell és negativa, per tant, s’hi mostren diferents 

màxims i mínims. No obstant això, la corba queda dins dels límits establerts. 
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4.5.5. Corba GZ i GM 

 

Figura 147. Diagrama de la corba GZ per a l'escenari de llast. 

Aquesta corba GZ presenta un gran pendent inicial el que fa que el GM del vaixell sigui molt elevat. 

El braç GZ màxim s’ubica a 41° amb un valor de 9,2 m. Això provocarà que el vaixell tingui un període 

de balanceig ràpid, ja que la força que fa que aquest torni a la seva posició d’estabilitat és molt 

gran. 

D’altra banda, l’angle d’immersió es troba al voltant dels 70° d’escora. 

Compleix tots els criteris de l’ICS. 
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Figura 148. Diagrama de la corba GZ per a l'escenari de càrrega. 

A diferència del cas anterior, el pendent inicial de la corba GZ és molt inferior, fent que el GM 

disminueixi a 5,40 m. No obstant això, aquest valor continua essent un nombre elevat, el qual 

demostra que el vaixell és molt estable. El braç GZ màxim se situa a 39° amb un valor de 3,47 m. 

D’altra banda, l’angle d’immersió en aquest cas disminueix a 56,4°, ja que el francbord és molt 

inferior al de l’escenari de llast i, per tant, les obertures es trobaran més pròximes a la línia de 

flotació per escores inferiors.  

Compleix tots els criteris de l’ICS. 
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4.6. Comparació dels Escenaris 3 i 4: arrufament i 
crebant 

4.6.1. Summary 

 

Figura 149. Finestra Summary de l'escenari d'arrufament. 

En aquest cas només es carreguen alguns dels tancs de càrrega amb aigua dolça, per ser més 

precisos, els C3 i C4. Com s’observa, el pes total d’aigua dolça és 43.106,1 t. Aquest valor coincideix 

amb el del pes mort perquè és l’únic que s’ha carregat al vaixell. El desplaçament total és de 

61.853,6 t. 

El moment per superfícies lliures és 63.536 t·m, per tant, la correcció que caldrà aplicar al KG serà 

d’1,02 m. 

El centre de gravetat del vaixell en escora 0 es troba verticalment a 11,85 m, longitudinalment a 

129,93 m (prop del centre del vaixell), i transversalment al centre. 

 

Figura 150. Finestra Summary de l'escenari de crebant. 

En aquest cas també es carreguen alguns dels tancs de càrrega amb aigua dolça, però a diferència 

de l’anterior, aquí només es carreguen els tancs C1 i C6. El pes total d’aigua dolça carregada és de 
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30.303,9 t. El pes mort coincideix amb aquest valor. El  desplaçament total en aquest cas és de 

49.051,4 t.  

∆ 𝑎𝑟𝑟𝑢𝑓𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡 61.853,6 t >  ∆ crebant 49.051,4 t   

Això es deu al fet que els tancs C3 i C4 tenen unes dimensions molt superiors als tancs C1 i C6. A 

més, els tancs C6 no estan completament omplerts. 

El moment per superfícies lliures és 37.202 t·m, per tant, la correcció que caldrà aplicar al KG serà 

de 0,76 m. 

El centre de gravetat del vaixell en escora 0 es troba verticalment a 11,11 m, longitudinalment a 

131,14 m i transversalment al centre. 

 

4.6.2. Pesos i flotabilitat 

 

Figura 151. Diagrama de pesos i flotabilitat per a l'escenari d'arrufament. 

En aquest cas s’ha creat una situació buscada on la càrrega fos positiva al centre del vaixell per 

poder experimentar una situació d’arrufament. No obstant això, a la popa del vaixell també s’hi 

troba una càrrega positiva, a causa de la sala de màquines i la poca superfície de flotació de la qual 

disposa aquesta part del casc. Pel que fa a la resta, la càrrega es considera negativa per a poder 

compensar els pesos del centre. 
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Figura 152. Diagrama de pesos i flotabilitat per a l'escenari de crebant. 

En aquest cas, es troba la situació totalment oposada, dues grans càrregues positives als extrems i 

una extensa càrrega negativa al centre. Altra vegada, a la popa del tot, s’hi ubica una càrrega 

positiva separada de la principal, la qual mostra que la sala de màquines és allà.  

A més, sabent que a la proa només hi ha els tancs C1 carregats, s’observa que hi ha una gran 

diferència de pesos. Això es deu al fet que els tancs C1 no són regulars, sinó que s’adapten a la 

forma del casc, fent que la part de més a la proa tingui un volum inferior que la part de més a popa. 

 

4.6.3. Esforços tallants 

 

Figura 153. Diagrama d'esforços tallants per a l'escenari d'arrufament. 

En aquest cas sí que s’aprecien notablement els esforços tallants, de tal forma que excedeixen els 

límits permesos, tant els de mar com els de port, fent així que el vaixell no es trobi en condició de 

navegabilitat. Els majors esforços de cisallament es produeixen a les quadernes 68 i 82, coincidint 

amb el límit entre els tancs C5 (buit) i C4 (ple) i els tancs C3 (ple) i C2 (buit). Aquest contrast pot fer 

que el vaixell arribi a patir un trencament.  



Capítol 4. Esforços i estabilitat 

 
 

 

 

107 

 
 

 

Figura 154. Diagrama d'esforços tallants per a l'escenari de crebant. 

Aquí el que passa és l’efecte totalment contrari al cas anterior. Els esforços màxims es troben a les 

quadernes 61, a popa, i 89, a proa. En aquest cas els tancs que es veuen involucrats són els C6 i C5 

i els C2 i C1 respectivament. De la mateixa manera que passa a la Figura 153, aquí els esforços 

tallants també superen tots els límits, per tant, no es podria navegar en aquestes condicions. 

En ambdós casos s’observa que quan el pendent és positiu és perquè la càrrega és positiva, i quan 

aquest és negatiu és degut al fet que la càrrega és negativa. Aquí es considera que són corbes 

bastant regulars, a diferència del cas de càrrega real, però això no implica que sigui un cas més 

segur pel que fa a navegabilitat. De fet, es demostra tot el contrari.  

 

4.6.4. Moments flectors 

 

Figura 155. Diagrama de moments flectors per a l'escenari d'arrufament. 

En aquest cas, s’observa que els moments flectors sobrepassen els límits negatius, tant de port com 

de mar. La corba és en forma d’U. Això es deu al fet que la corba SF a partir de la quaderna 54 passa 

a ser negativa, fent que la corba BM passi a tenir un pendent negatiu. Quan els esforços tallants 

tornen a ser positius, llavors la corba de moments flectors comença a créixer, és a dir, passa a 

adquirir un pendent positiu. Entre aquests dos punts és on es troba el BM màxim, el qual coincideix 

amb el punt on els esforços tallants són 0.  
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Figura 156. Diagrama de moments flectors per a l'escenari de crebant. 

Aquí el que es pot veure és el cas totalment contrari a la figura anterior. La corba té forma d’U 

invertida, mostrant que inicialment la corba SF està formada per dades positives, mentre que a 

partir de la quaderna 75 (aproximadament), passa a nombres negatius, fent que la corba BM passi 

a adquirir un pendent negatiu. És a les proximitats de la quaderna 75 on es troba el moment flector 

màxim, coincidint amb l’esforç tallant de valor 0. 

 

4.6.5. Corba GZ i GM 

 

Figura 157. Diagrama de la corba GZ per a l'escenari d'arrufament. 

Aquesta corba GZ presenta un pendent inicial que fa que el GM del vaixell sigui bastant elevat. El 

braç GZ màxim es troba a 39° amb un valor de 6,4 m. 

D’altra banda, l’angle d’immersió s’ubica al voltant dels 70° d’escora ja que el francbord és molt 

gran. 

Compleix tots els criteris de l’ICS. 
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Figura 158. Diagrama de la corba GZ per a l'escenari de crebant. 

En comparació al cas anterior, el pendent inicial de la corba GZ és una mica superior, fent que el 

GM augmenti a 16,68 m. Aquest valor és bastant elevat, és per això que el període de balanceig és 

inferior al del cas anterior. El braç GZ màxim se situa a 38° amb un valor de 6,72 m. 

D’altra banda, l’angle d’immersió es manté a 70°. 

Compleix tots els criteris de l’ICS. 

 

Tal com s’observa, tot i que el vaixell compleix amb tots els criteris d’estabilitat, no compleix amb 

els mínims permesos d’esforços i moments flectors. 
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Capítol 5. Discussió i conclusions 

Un cop analitzat el mòdul d’estabilitat LCS del Simulador de Càrregues Líquides, s’ha observat que 

el manual que es troba integrat en el programa és confús, no segueix un ordre clar i la informació 

que proporciona és difícil d’entendre, fet que ha complicat la redacció d’aquest TFG. 

Seria interessant que els diagrames fossin interactius o, si més no, que l’usuari pogués veure més  

resultats dels que apareixen. De la mateixa manera, a la finestra Ship Picture, es podrien mostrar 

els tancs parcialment carregats (sonda) en lloc d’assenyalar només que el tanc conté mercaderies. 

Tot i que el programa dona resultats relacionats amb l’estabilitat del vaixell, és gairebé impossible 

estudiar-la de forma numèrica ja que no es tenen les taules hidrostàtiques. Són necessàries per 

poder treballar, ja que el simulador només proporciona informació bàsica sobre el vaixell, però no 

l’específica, la qual s’utilitza per poder dur a terme tots els càlculs i que, per tant, està integrada al 

programa. En especial, per calcular paràmetres com l’altura metacèntrica (GM) i la corba dels 

braços adreçants (GZ). 

També s’ha observat que hi ha alguns errors, com per exemple el volum dels tancs. A la finestra 

Cargo Tanks es considera que el tanc C1 té un volum total de 3.274,10 m3  mentre que a la finestra 

Damage Assessment el valor augmenta a 8.312,30 m3, i així amb tots els compartiments. 

A l’opció Correction on Drafts hi manca informació. Quan s’introdueixen els calats desitjats per a 

poder calcular on cal ubicar la càrrega i el pes d’aquesta, els valors dels calats canvien 

automàticament. Això és degut a la correcció que el programa aplica, per tant, seria necessari saber 

quin és aquest valor en cada cas.  

Per altra banda, tampoc s’especifica el mètode d’integració per calcular l’estabilitat dinàmica i els 

moments flectors, fet que dificulta el seu càlcul. 

Estaria bé ampliar la informació que proporciona l’eina Damage Assessment per poder fer càlculs 

en avaria.  

Tots aquests errors fan que el simulador tingui certes mancances que dificulten l’ús com a eina 

docent si no es coneixen amb antelació. No obstant això, es considera que és una eina totalment 

vàlida per a l’aprenentatge, doncs permet als alumnes del grau de Nàutica i Transport Marítim posar 

en pràctica els diferents conceptes apresos al llarg de la titulació. 
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Pel que fa a l’estabilitat del vaixell, s’observa que té un GM molt elevat que fa que sigui gairebé 

impossible portar-lo per sota del límit establert per l’ISC. El que sí que és important és tenir en 

consideració els  moments causats per les superfícies lliures, ja que aquestes poden provocar una 

pèrdua virtual del GM de grans dimensions si els tancs es troben parcialment carregats. L’efecte 

més gran de superfícies lliures que es pot produir és quan els tancs de llast estan carregats 

parcialment i l’aigua ocupa només la part del doble fons, però no els laterals del vaixell. Si al mateix 

moment els tancs de càrrega es troben parcialment buits, és possible que el GM passi a ser negatiu. 

Per tant, és essencial llastrar fins als laterals dels tancs abans de començar a carregar/descarregar 

(sempre que el llast sigui necessari). D’aquesta manera, es redueixen notablement els moments 

per superfícies lliures. 

Pel que fa a esforços, també s’observa que només se superen els límits en situacions extremes que 

en molt poques ocasions es podrien produir, tot i això, és important anar amb precaució a l’hora 

de carregar els tancs i fer-ho simultàniament amb els de llast per compensar els esforços que es 

creen i controlar-los durant tota la operativa de càrrega i descàrrega. 

Finalment, després d’aquest anàlisi, es considera que és un vaixell molt estable. 

 

Per concloure, cal dir que el simulador és un mitjà molt útil, sobretot per posar en pràctica els 

conceptes apresos a l’assignatura de Transports Especials. A més, el mòdul LCS és de gran ajuda per 

entendre la part més teòrica de Teoria del Vaixell i Construcció Naval. Poder veure els canvis que 

es produeixen de forma visual i numèrica és imprescindible per a poder acabar d’assolir els 

coneixements relacionats amb l’estabilitat i els esforços. Addicionalment, disposa de moltes altres 

eines complementàries, com s’ha pogut veure al Capítol 3, que fan que hi hagi una estreta connexió 

entre les dues assignatures.  

D’altra banda, la gran varietat d’informes que es poden imprimir mostren a l’alumne exemples reals 

de documents que utilitzarà diàriament a bord i que haurà de saber interpretar. 

Al llarg d’aquest Treball Final de Grau, no només s’ha tractat l’estabilitat numèricament, sinó que 

també s’ha hagut de complementar la informació i familiaritzar-se amb codis i convenis que 

formaran part del dia a dia dels alumnes i que són les bases de tot el que s’estudia en aquest grau. 
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A1.1. Print Simulation 
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A1.2. Print Prediction 
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A1.3. Damage 

A1.3.1. Print worst 
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A1.3.2. Print details 
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A1.4. Print (Consolidated Report) 
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A1.5. Classification Society Report 
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