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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Плаването

под

ветрила

има

хилядолетна

история

в

развитието

на

човечеството, като стремежът винаги е бил да се съкращава времето за преход като
се подбират оптимални курсове и се постига максимална скорост на галсовете. Този
стремеж през годините е намерил отражение основно в развитието на ветрилното
стъкмяване и увеличаването на ветрилната площ, като апогея е достигнат в епохата
на клиперите.
В края на XIX век с навлизане на задвижването на корабите с пара и по-късно с
горива от нефтопродукти, ветроходното мореплаване бележи застой и се
ограничава само в поддържането на ветроходни плавателни съдове, предназначени
за участие във ветроходни регати, а през последните десетилетия – за спорт и
развлечение.
Навлизането

на

компютърните

технологии

и

автоматизацията

в

корабоплаването съществено измени визията и даде нови възможности за
обогатяване на изкуството в управлението на ветроходния плавателен съд.
Не са за пренебрегване и фактите от последните години, свързани с опазване
на морето и въздуха от замърсяване с въглеродни емисии, което изведе
корабоплаването с помощта на вятъра на нова позиция.
Под български флаг в момента плават ветроходните кораби „Калиакра” и „Роял
Хелена”,

които

наред

с

рутинната

си

експлоатация,

участват

в

редица

международни и национални ветроходни регати. България ежегодно е домакин на
международната ветроходна регата „Тол шипс”.
Не на последно място трябва да се отбележи, че броят на закупените средни и
големи ветроходни и ветроходно-моторни яхти в световен мащаб рязко се е
увеличил в рамките на един сравнително малък период от 10-15 години.
При това безопасността на експлоатацията на морския транспорт, включително
на ветроходния, е приоритетна за всички морски държави и за нейното решаване се
прилагат различни технически решения и средства.
Влиянието на вятъра и вълнението върху експлоатацията на ветроходните
кораби е несъизмеримо по-голямо от това на корабите с механични движители.
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При плаването с ветроходен кораб всеки член на екипажа трябва да притежава
солидни знания в областта на корабоводенето, морската практика, метеорологията
и другите морски науки. Ако членовете на екипажа имат слаба ветроходна
подготовка, капитанът на кораба трябва да дава ясни и точни команди по
управление на такелажа на всеки моряк с цел осигуряване не само на движението,
но и за гарантиране на безопасността.
За да може екипажа да се ориентира в навигационната обстановка, е
необходима информация за параметрите на движение на ветроходния кораб,
условията за безопасно корабоплаване и безотказна работа на навигационните
системи, състоящи се от взаимодействащи си навигационни устройства, свързани в
навигационен комплекс. Те дават координатите на мястото на кораба, курса, ъгъла
на крена, ъгъла на перото на руля, проплаваното разстояние, елементите на хидрометеорологичната обстановка и прогнозата за тяхното изменение.
При

съвременното

необходима

за

ветроходство

функционирането

информацията

на

различни

за

тези

параметри

автоматизирани системи

е
за

управление на ветроходния кораб. За съжаление до сега няма разработена такава
система, която комплексно да отчита всички фактори, които влияят върху
движението и безопасността на движението на ветроходния кораб в тяхната
динамична

взаимовръзка.

Моделиране

на

подобна

система

би

осигурило

безопасното и оптимално движение на всеки многомачтов ветроходен кораб,
независимо от хидро-метеорологичните условия на плаване.

ЦЕЛТА на дисертационния труд е усъвършенстване управлението на
многомачтов

ветроходен

математическо

моделиране

кораб
на

чрез

използване

движението

му

на

при

методите
сложни

за

хидро-

метеорологични условия на плаване.

ОБЛАСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО са модели и способи за ефективно
корабоводене при различни условия на експлоатация.

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО е безопасното плаване на многомачтов
ветроходен кораб при различни хидро-метеорологични условия.

ПРЕДМЕТ

НА

ИЗСЛЕДВАНЕТО:

Математическо

моделиране

на

управлението на многомачтов ветроходен кораб за осигуряване плаването му по
зададен маршрут и осигуряване на безопасността на кораба и екипажа при
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влошаване на климатичните условия с отчитане на хидродинамичните му
характеристики.

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Методологическа база на изследването
се явяват елементи на числените методи на линейната алгебра, диференциални
изчисления, векторен анализ, методи на математическата статистика и теорията на
вероятностите при съвместна обработка на навигационната информация.
За постигането на целта на дисертационния труд е необходимо да се решат
следните ЗАДАЧИ:

1. Създаване на информационен модел и математическа формулировка на
управлението на ветроходен кораб в различни хидро-метеорологични условия.

2. Математическо моделиране на маневрирането (качване, падане, лавировка)
на многомачтов ветроходен кораб при плаване в сложни хидро-метеорологични
условия.

3. Разработване на метод за автоматизирано приемане, обработване и
индикацията на входящата информация за решаване на оптимално използване
потенциала на ветроходното стъкмяване.

4. Класификациране на ситуациите на загуба на устойчивост, скъсвания на
бягащ/стоящ такелаж или повреда по рангоуга и/или ветрилното стъкмяване и
създаване на методика за тяхното избягване.

5. Експериментална

проверка

и

валидиране

на

компонентите

на

математическия модел за управление на многомачтов ветроходен кораб в сложни
хидро-метеорологични уславия.

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАЗРАБОТКАТА: Използването
на математическо моделиране при управлението на многомачтов ветроходен кораб
ще намали зависимостта на безопасността на корабоплаването от нивото на
подготовка на капитана и екипажа. По този начин ще се намали вероятността от
допускане на грешки от т.н. „човешки фактор” при вземане на решения за
маневрирането на ветроходния кораб в щормови условия.
Предложеното в дисертационния труд решение за математическо моделиране
на управлението на ветроходен кораб може да послужи като основа за създаването
на симулатор за тренировка на екипажите на ветроходните кораби и за проверка на
адекватността на действията им при плаване в сложни хидро-метеорологични
условия.
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертацията се състои от увод, три глави и изводи към тях (включващи и
насоките за практическа реализация на получените резултати), заключение, научноприложни и приложни приноси, апробация на дисертационния труд, научни
публикации, свързани с проблемите на дисертационния труд, приложения и
използвана литература.

УВОД
За разлика от корабите с голямо водоизместване, при експлоатацията на
ветроходните кораби е несъизмеримо въздействието на хидро-метеорологичните
условия, които могат да създадат проблеми за навигационната безопасност на
кораба и значително да увеличат маршрута на прехода. За осъществяване на
безопасен и най-кратък по време преход, екипажът на ветроходния кораб трябва да
отчита както навигационните условия по маршрута на движение, така и хидрометеорологичните условия на плаването в района: вятър, вълнение и течения.
Определянето на най-късият генерален път между две точки от плаването
може да се извърши с помощта на различни навигационни методи – плаване по
направления, явяващи се хорди на ортодромата между точките, плаване на
ортодромични курсове и др. Но избраният най-кратък път може да се окаже, че не е
оптимален по време и крие рискове за навигационната безопасност, т.к. вятърът,
вълнението и теченията способстват за увеличаване на времето за плаване поради
намаляване на скоростта, а така също и за отклонение от набелязаните курсове.
Ветроходният кораб е длъжен да лавира спрямо планирания генерален курс
между всеки две точки от маршрута при насрещен вятър (от носови курсови ъгли) и
да подбира оптимален ъгъл и площ на ветрилата при попътен вятър (от кърмови
курсови ъгли) за достигане на максимална скорост. Ситуацията значително се
усложнява ако плаването трябва да се извършва при сложни хидро-метеорологични
условия, при които плаването на оптимални курс и скорост често водят до
навигационни аварии – обръщане на плавателния съд, загуба на рангоут и такелаж
и др.
Дисертационният труд е насочен към усъвършенстване управлението на
многомачтов ветроходен кораб

при сложни хидро-метеорологични условия на

плаване.
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ПЪРВА ГЛАВА
СЪЩНОСТ И СЪСТОЯНИЕ НА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ
ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕТРОХОДЕН КОРАБ В РАЗЛИЧНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
1.1. Анализ на факторите, свързани с управлението на ветроходен кораб
1.1.1. Комплексно

отчитане

на

отделни

фактори,

влияещи

на

управлението и тяхното използване при вземане на решение от капитана
За да може да се оптимизира движението на плавателния съд, трябва да се
отчетат всички външни фактори и да се свържат във функционални зависимости,
които да отчитат мореходните качества на ветроходния съд при нормални и сложни
хидро-метерологични условия. Външните условия не могат да бъдат променени, но
за сметка на това може да се променя курса на кораба, както и ъгълът, под който
ветрилното стъкмяване се обтича от въздушния поток.
Външните сили се стремят да изведат кораба от нормалното му състояние.
Тази намеса може да се опише като момент, създаден от силата на факторите,
които влияят върху кораба. Моментът представлява сила, която действа върху
дадено рамо. При ветроходният кораб трябва да се отчита най-вече кренящия
момент с рамо, което се определя по формулата:
(1.1)

където lv - кренящо рамо; Pv - налягане на вятъра;
Δ - масово водоизместване; Z - апликата на кренящата сила:

където Zv e aпликатата на вертикалната площ в метри, а d е газенето на
кораба.
Устойчивостта e два вида – напречна и надлъжна. По-важна за безопасността
на ветроходния кораб е напречната устойчивост. Когато започне да действа
моментът от налягането на вятъра, корабът ще получи крен, в резултат на което
центърът

на

водното

съпротивление

(ЦВС),

който

се

явява

център

на

водоизместването на кораба, се измества по посока на крена. Това преместване се
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получава заради промяната на формата на потопената подводната част от корпуса
на ветрохода поради наличието на крен. Изместването на ЦВС предизвиква появата
на изправящ момент L, който зависи от масовото водоизместване Δ, умножено по
рамото на изправящия момент. Големината на възстановяващият момент зависи от
силите на поддържане на водата, които са равни на масата на кораба и от рамото на
устойчивостта. За положителен изправящ момент се счита този, който успешно
противодейства на кренящия.
При

плаване в сложни хидро-метеорологични условия

изправящият и

кренящият моменти намират баланс помежду си в точка, която се намира на
определен ъгъл спрямо диаметралната равнина. Не може да се влияе на
изправящия момент, нито на кренящия, но може да се намали рамото на кренящия
момент. То е разстоянието от центъра на тежестта на ветрохода до центъра на
ветрилната площ. За да се намали рамото и ефекта на кренящия момент трябва да
се ограничи активната ветрилна площ, с която корабът плава в момента. По този
начин центърът на ветрилната площ ще се придвижи по-близо до центъра на
тежестта и ще увеличи рамото на изправящия момент. При попътен вятър и при
правилно баластиране капитанът на ветрохода може да успее да върне центъра на
ветрилната площ в диаметралната му равнина и да постигне равен кил.
При подготовка за плаване на ветроходен кораб трябва да се вземе предвид
метеорологичната обстановка. Един от основните фактори е посоката и силата на
вятъра. Може да се обобщи, че вятърът се движи от места с високо към места с
ниско атмосферно налягане.
При постоянен вятър лесно може да се достигне до желаното положение на
кораба, а именно равен кил и съответна скорост. При постоянен вятър трябва да се
има предвид, че силата му, а понякога и посоката му, са различни във височина. Пониският вятър обикновено е по-слаб и потокът му е по-рядък заради среща с
различни препятствия. Високият вятър е по-чист и често е с по-стабилна посока.
Ветрилата на ветроходните кораби работят на два принципа: на обтичане и на
ламинарен поток. При първият принцип вятъра обтича ветрилото, при което създава
два вида налягане. Ако вятърът се разгледа като флуид, в сила влиза принципът на
Бернули, който доказва, че увеличаването на скоростта на потока винаги води до
намаляне на налягането.
Принципът на Бернули се извежда от закона за запазване на енергията, който
доказва, че във всяка точка от дадена линия на потока пълната механична енергия е
една и съща. Увеличението на скоростта на флуида води до увеличаване на
кинетичната

енергия,

следователно

до

намаляне

на

налягането

или

на
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потенциалната енергия. Уравнението на Бернули, което може да бъде приложено за
всеки флуиден елемент по протежението на дадена токова линия, се описва с
формулата:
(1.2)
където V - скорост на потока в дадена точка;
G - земно ускорение;
Z - височина над земната повърхност;
P - налягане;
ρ - плътност на флуида.
При обтичане на платното се получават две зони – една с ниско и една с високо
налягане. (фиг. 1.1) Ако във формула (1.2) се приложи някое от тях, се установява,
че за да се изпълни уравнението скоростта трябва да се измени обратно
пропорционално.

Фиг. 1.1 Обтичане на платното
Вторият начин на работата на ветрилата е натисковия. В този случай потокът
на вятъра се сблъсква с ветрилната площ и предава своята кинетична енергия като
потенциална на ветрилото. След разлагане на тази потенциална енергия на
теглителна и на сила, предизвикваща дрейф, корабът се движи в зададената посока.
И при двата вида на работа на вятъра, от най-голямо значение е неговата сила.
Всеки ветроходен съд е създаден с разчет да плава до определена сила на вятъра.
При по-голяма сила на вятъра от проектната, следва да се приеме, че плаването се
извършва в тежки условия. Има няколко начина за намаляване на силата, с която
вятъра действа върху ветрилата. Най-ефективният от тях е промяна на курсовия
ъгъл (КЪ) на атака на вятъра. Това може да се постигне с регулиране на шкотите
или с промяна на курса на кораба спрямо вятъра. Корабът се разглежда като
система от много звена, всяко със собствена характеристика за издръжливост.
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Пределната сила на вятъра зависи от издръжливостта на най-слабия елемент в
системата.
Другият съществен фактор от хидро-метеорологичните условия на плаване е
образуването и движението на морските вълни. То зависи най-вече от налягането на
вятъра върху водата. Действието на вятъра върху морската повърхност е
аналогично на действието на вятъра върху поле с пшеница. Водните частици не се
изместват заедно с вълната, а само се издигат и спускат, движейки се не просто по
вертикала нагоре-надолу, а по затворени орбити, които са близки до окръжности.
Реалното преместване на водните маси поради вълнение е съвсем малко. Правейки
едно пълно завъртане около своето равновесно положение, преместването на
водните маси води до преместване на гребена на вълната, което обуславя
дължината на вълната λ и периодa й t.
От съществено значение за плаването e височината на вълната, тъй като на
повърнохността й се създават течения, чиито скорост и посока не са еднакви в
различните участъци от вълната. На гребена на вълната течението съвпада с
движението й. В основата на вълната течението е насочено назад срещу
движението й. Интензивността на това повърхностно течение е пропорционално на
скоростта му. От това следва, че действието на повърхностното течение върху
кораба ще е различно в зависимост от курса, от отношението на дължината на
вълната λ към дължината на кораба L и от положението на корпуса спрямо вълната.
Например кораб, плаващ на курс бейдивинд, пресичайки вълната косо ще бъде
отнасян от повърностното течение на по-голям КЪ спрямо вятъра. Кораб, който
плава на курс багщаг, ще бъде насочван към курс фордевинд. При други участъци от
вълната влиянието на повърхностното течение ще отклонява ветрохода от курса и
ще принуждава рулевия да работи постоянно с руля, за да държи кораба на курса.
Вълнението обхваща само плитките водни слоеве. С увеличаване на дълбочината
то отслабва и накрая напълно затихва. Затова вълновите течения се проявяват найсилно на повърхността.
Много важно е да се анализира плаването на кораба под влиянието на
вълнение в два случая: плаване срещу вълните и по посока на вълните.
Обикновено движението срещу вълните е свързано с плаването на остър курс
спрямо

вятъра.

Когато

корабът

плава

в

спокойни

води,

той

преодолява

хидродинамичното съпротивление, което при установил се вятър остава почти
постоянно. Затова движението на кораба може да се разглежда като равномерно.
Ситуацията е различна при плаване на лавировка срещу вълнението. В този случай
в резултат на периодичното изменение на хидродинамичното съпротивление,
10

корабът няма да се движи равномерно и средната му скорост ще е по-малка,
отколкото в първия случай. Движението срещу вълните е свързано с появата на
допълнително съпротивление, което може значително да влоши показателите на
плаването. При лавиране и движение срещу вълните корабът е подложен на
изменение на диферента от ударите на вълните. Могат да се появят слемингови
натоварвания, което обикновено води до сериозни щети по корпуса в носовата му
част.
Друго негативно влияние от изменението на диферента е намалената
управляемост, което е в резултат от излизането на руля от водата. Намалява се
обтичането на руля от водния поток, а оттам се намалява и неговата ефективност.
Съгласно закона на Бернули при намаляване на обтичането на руля, ще се намалят
силите, които завъртат кораба. Той ще е под влиянието на повърхностните течения
на вълните и ще бъде изтласкван на по по-голям КЪ, т.е. рулевият няма да има
възможност да удържа курса.
Когато корабът плава на курс, който съвпада с посоката на вълните независимо
от постоянния вятър, неговата скорост може да се увеличава или да намалява и той
се движи „скокообразно”. Друга опасност при плаването с попътна вълна е изпадане
на кораба в резонанс. Той се получава при съвпадане на дължината на вълната с
дължината на корпуса и съвпадане на скоростта на вълната с тази на кораба. В това
състояние корабът е с намалена устойчивост и управляемост, което води до
намаляне на инерционния момент на водолинията, което от своя страна води до
намаляване на метацентричния радиус.
В резултат от намаленият метацентричен радиус следва намаляване на
напречната метацентрична височина, което води до намалената устойчивост на
кораба. Описаните съображения се познават добре от капитаните на ветроходните
кораби и своевременното им отчитане води до грамотно управление, което се
постига с достатъчна морска практика и превъзходно познаване на възможностите
на плавателния съд. Днес достиженията в компютърната техника и технологиите по
автоматизация могат да ускорят този процес и да улеснят всеки капитан на
ветроходен кораб във вземането на правилно решение, осигуряващо оптимално
използване на потенциала на кораба и гарантиране на неговата безопасност.
1.1.2 Характерни случаи на обръщания, загубване на мачти и части от
такелажа и ветрилното стъкмяване.
В практиката на ветроходството са налице немалко печални случаи, когато в
резултат на непрофесионално отношение и грубо нарушаване на правилата за
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управление на ветрохода, излизането в морето завършва с тежки аварии, нерядко
свързани с човешки жертви и потъване на плавателния съд. [14], [43] Много
подобни случаи са описани в специализираната литература.
Както е доказано в теорията на ветрохода устойчивостта зависи от рамото на
формата и рамото на масата. При плаване той се влияе от описаните вече външни
фактори. Те могат да действат върху кораба, както всеки един поотделно, така и в
различни комбинации. При тяхното действие корабът се накренява и изпитва
бордово и килево клатене, което от своя страна също нарушава устойчивостта и
скоростните характеристики на съда. Успоредно с увеличаването на крена нараства
и рамото на възстановяващия момент, като той през цялото време остава
положителен и корабът не може да достигне до броучинг. Трябва да се отбележи, че
това твърдение е вярно само за положителните части от диаграмата на Рид, тъй
като след ъгъла на залеза изправящия момент става отрицателен и има знак
еднакъв с този на кренящия момент. (фиг. 1.6)

Фиг. 1.6 Диаграма за статична устойчивост на Рид
Диаграмата за статична устойчивост (ДСУ) на Рид се използва за нормиране на
устойчивостта на корабите. ДСУ дава зависимост между ъгъла на крена и
кренящият момент или рамото на статичната устойчивост. Има няколко характерни
точки от диаграмата: начална точка, точката, при която кренящият момент е
максимален и точка на ъгъла на залеза. При точката на ъгъла на залеза диаграмата
пресича оста Х и всяко последващо накреняване няма да среща противодействие,
защото изправящия момент има отрицателен знак, т.е ще има посоката на кренящия
момент. Диаграмата може да се използва за статични кренящи моменти, но не и при
накреняване вследствие от рязко появили се пориви на вятъра.
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В този случай се използва диаграмата за динамична устойчивост. (фиг. 1.7)

Фиг. 1.7 Диаграма за динамична устойчивост
Кривата на динамичната устойчивост е интегрална на кривата на статичната
устойчивост. При нея устойчивостта не се изразява с големината на рамото на
устойчивост, а чрез сравняване на площи от диаграмата, които изразяват
извършваната работа от кренящия и от изправящия моменти.
1.2. Ветроходният кораб като обект на система за управление.
Ветроходните кораби извършват движението си при взаимодействието с две
среди – водна и въздушна. Процесът на управление се дължи на изменението на
състоянието на едната среда с помощта на другата чрез въздействия и команди.
При такова разглеждане на процеса на управление първата среда се явява обект на
управлението, а втората – командна система.
На обекта на управление влияят редица фактори – ограничения в процеса на
управление, свързани с конструкцията и устойчивостта на ветроходния кораб,
направление и скорост на вятъра, посока и сила на вълнението, посока и скорост на
теченията в района на плаване и др.
Важна характеристика на външните въздействия е тяхната интензивност, която
се променя във времето, а заедно с това се изменят и параметрите на влиянието им
върху

системата

за

управление.

Поради

тази

причина

безопасността

на

корабоплаването при управление на многомачтов ветроходен кораб в миналото и
днес изключително зависи от личните качества на капитана на кораба.
Капитанът на ветроходен кораб трябва да притежава не само задълбочена
теоретична и практическа подготовка в областта на морските науки, но да има и
такива психомоторни и когнитивни качества като наблюдателност, бързина на
реакцията, способност за анализ и оценка на обстановката. Той трябва да е в
13

състояние да взема решения и да организира работа на екипажа, т.к. посредством
него се извършва управлението на плавателния съд [25].
За повишаване безопасността на корабоплаването днес има разработени
различни автоматизирани системи за управление (АСУ), които се явяват в помощ на
капитана и екипажа и облекчават процеса на управление и вземане на решение [77].
За да работи функционално една АСУ, е необходимо разработването на
математически модел за вземане на решение, който да описва напълно системата
на управление и да прогнозира управленческите действия в определено време,
свързани с отчитането на промяната в характеристиките на външните въздействия.
Днес база за АСУ се явява компютърната техника [25, 28, 108]. В поелементарните системи за управление за вземане на решение не е необходимо
голямо количество информация. Трудността идва при нейното получаване и
обработване. За да се реши този проблем е необходимо да се премине през
следните етапи:
1. Организация на източниците на информация за текущото и очакваното
състояние на обекта за управление (ветроходния кораб) и външните фактори.
2. Избиране на способ за получаване, предаване и съхранение на данните.
3. Създаване на методика за обработване на данните.
4. Прилагане на методи за извеждане на информацията.
5. Реализиране на математическите методи и алгоритми.
В дисертационният труд последователно се дават оценки на външните
фактори, влияещи на системата за управление на многомачтов ветроходен кораб,
дефинират се свойствата и се формулират характеристиките на всяко от външните
въздействия поотделно. Описани са специфичните изикванията към АСУ за
управлението на ветроходен кораб при различни и особено при сложни хидрометеорологични условия.
1.3 Избор на маршрута за движение на ветроходния кораб при зададена
дестинация.
1.3.1 Подбор на курсовете за движение при крайбрежно, океанско
плаване и при наличие на навигационно препятствие.
Планирането на един комбиниран преход с плаване близо до брега и
извършване на океанско плаване не се различава от всяко стандартно планиране,
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като се отчита минимално възможното разстояние за преминаване покрай
навигационни

опасности,

локсодромичните

курсове

и

тяхната

дължина

апроксимиращи ортодромата при океанския преход, честотата, точността и методите
за обсервации и др. Всичко това днес не представлява проблем при наличието и
задължителното използване на електронни карти (ECDIS). Но при плаване с
ветроходен кораб набелязаният предварително маршрут трябва да се прецизира от
гледна точка на очакваните по посока и сила ветрове на различните му участъци:
 При попътен вятър - избор на оптималния истински курс (ИК), който да осигури
движение по набелязания пътеви ъгъл (ПЪ) с максимално възможната безопасна
скорост;
 При насрещен вятър - избор на курсовете за лавиране (виж т. 1.3.2) и точките
за промяна на галсовете;
 При наличие на навигационно препятствие - избор на варианта за неговото
заобикаляне с отчитане на посоката и силата на очаквания вятър.
Понеже прогнозните данни за хидро-метеорологичните условия добиват
конкретни измерения в процеса на самото плаване, планирането на прехода с
ветроходен кораб трябва да предвижда вариантност, т.е. предварително обмислени
решения от които на практика ще се приложат тези, които в най-голяма степен
отговарят на конкретната обстановка.
1.3.2 Анализ на движението на ветроходния кораб срещу вятъра –
лавировка.
Ако ветроходният кораб се движи срещу вятъра, пристигането в крайната точка
на един курс е невъзможно. Капитанът на кораба трябва да плава на бейдевинд,
сменяйки галсовете в определени точки. Този способ на движение срещу вятъра се
нарича „лавировка”.
Техниката на управление на ветроходния кораб при лавиране срещу вятъра
изисква от капитана да плава срещу вятъра („да качва” по вятъра) с минимална
загуба на време и минимален брой повороти [11, 140]. Количеството и дължината на
галсовете зависи от разстоянието между началната и крайната точка (WP1 и WP2),
размерите на акваторията, навигационната обстановка и изменението на посоката
на вятъра за времето на прехода от WP1 до WP2.
Поворотът на последния галс се извършва когато WP2 се окаже на траверз или
зад траверза, за да може ветроходния кораб да има достатъчен запас от „височина”,
15

осигуряващ достигане до крайната точка на един галс, дори ако има частично
изменение в посоката и силата на вятъра [33, 35, 140].
Движението на бейдевинд предполага определен ъгъл на платната и
определен курс на кораба спрямо вятъра.
Оптимален се явява курсът, при който ветроходният кораб достига най-бързо
до крайната точка, т.е. неговата генерална скорост срещу вятъра 𝑉ГЕН ще бъде
максимална [72, 119].
Така например ветроходът 𝐵 се движи по-бързо от ветрохода А, но по-бавно от
ветрохода C независимо че ъгълът, който галса му сключва с направлението към
крайната точка, е по-голям от този на ветрохода A. При това ветроходът B ще
пристигне по-рано от ветроходите A и С. (фиг. 1.10)

Фиг. 1.10 Оптимален курс при лавиране
Скоростта срещу вятъра се определя по формулата:

=

(1.4)

където VS - скорост на ветроходния съд спрямо водата, в kn;

αОПТ - оптимален ъгъл на лавиране.
Достигнатата генерална скорост 𝑉ГЕН е качествен критерий за оценка
движението на ветроходния съд.
Въпросите, свързани с избора на маршрута на движение на ветроходния кораб,
са разгледани в трудовете на различни чуждестранни автори [11, 43, 73, 74, 80, 92,
95, 100, 102, 132, 138]. В повечето от тях основно внимание е отделено на
настройването на платната за достигане на максимална скорост. Акцентът в тях е,
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че при лавирането е необходимо да се определят местата на поворотните точки, с
отчитане на оптималния ъгъл на лавиране.
При лавировката не е изведен проблемът с измененията на скоростта на
кораба в резултат от ръзличния ъгъл на крена, който се получава при различна
настройка на ветрилното стъкмяване и влиянието му върху устойчивостта,
независимо от получената максимална скорост на галса.
1.4 Анализ и описание на въздействието на външните фактори върху
параметрите на движение на ветроходния кораб.
1.4.1 Аеродинамични характеристики на платната.
Необходим фактор, който трябва да се отчита в дисертационния труд, е
получаването на подемната сила, дължаща се на обтичането на ветроходния кораб
(на ветрилното му стъкмяване) от въздушния поток.
За описване на механизма на аеродинамичната подемната сила, създавана от
платната, е прието да се разглежда примера с крило (фиг. 1.11), [77], ориентирано
относно координатна система, в която ос х съвпада с направлението на потока на
истинския вятър VИ, ос у

е перпендикулярна на нея, а ос z

е насочена по

направление на крилото.

𝑌 - подемна сила; 𝑋 - сила на челното съпротивление; 𝑁, 𝑇 - нормална и
тангенциална сила; αρ - ъгъл на атака на вятъра върху крилото.
Фиг. 1.11 Действие на силите при обтичане на платното
Протяжността на крилото по направление на оста z
крилото или удължение 𝑙.

се нарича размах на

Съществуват крила с малко, с крайно и с безкрайно

удължение. Ако относителното удължение на крилото е λ < 2, то се нарича крило с
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малко удължение; при 2 < λ < 6 – то е крило с крайно удължение, а при λ > 6 - то е
крило с безкрайно удължение [72, 77].
Положението на крилото относно обтичащия го поток се определя от ъгъла на
атака 𝛼𝜌. Действащите върху крилото сили и моменти съществено зависят от него.
Обикновенно се ползват не самите сили, а техните безразмерни коефициенти.
За оценка ефективността на крилото се използва термина „качество” на
крилото Кк което се определя по формулата:
Kк = Ry / Rx = Cy / Cx

(1.10)

Най-изгодният ъгъл на атака се получава при Kк = 10 ÷ 20.
В общият случай равнодействащата аеродинамична сила създава относно оста
Z момент Mz, който се определя с коефициента mz:
mz = Mz / (ρ . VBB 2 / 2). S . b

(1.11)

където момента 𝑀𝑧 се определя от зависимостта:

mz = Rn . 𝑥1𝐷

(1.12)

където Rn е нормалната съставляваща сила, a 𝑥1𝐷 - разстояние от точка 𝐷ц на
прилагане на равнодействащата до оста Z. Точка 𝐷ц
налягането на профила.

се нарича център на

С помощта на теорията на крилото е възможно разчитането на подемната сила
на ветрилното стъкмяване на кораба за пресмятането на скоростта на движение.
1.4.2 Разчет на мощността на ветроходния кораб.
Конструкцията на ветроходния кораб осигурява движението му не само по
направление на вятъра (на кърмови курсови ъгли), но и под минимален ъгъл към
него αВТ. През годините, когато хората плават под ветрила, винаги е съществувал
стремеж да се намали величината на ъгъл αВТ.
На фиг. 1.13 е показано движението на ветроходен кораб в неподвижна
координатна система 𝑂𝑋𝑌. За да се покажат силите, действащи върху кораба, се
въвежда подвижна координатна система 𝑂к𝑋к𝑌к, свързана с кораба като оста 𝑂к𝑋к
съвпада с диаметралната му равнина (ДР) по посока на неговото движение.
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Фиг. 1.13 Движение на ветроходния кораб спрямо две координатни
системи - картна и свързана с кораба
За определяне направлението на движение и показване на силите, действащи
върху кораба, се правят следните допускания:

- дрейфа на кораба не се отчита;
- масата на кораба е съсредоточена в точка 𝑂К;
- всички сили са приложени в точка 𝑂К;
- аеродинамичната сила 𝐹𝐵 е приложена перпендикулярно на хордата на
платното.
Величината на аеродинамичната сила 𝐹𝐵, действаща на платното,
изчислява по формулата:

FB = KB ∙ Cy ∙ Sп ∙ VBB2

се

(1.14)

където KB - коефициент на аеродинамичното налягане на въздуха, равен на
0,0625, а SП - площ на платното.
При направление на истинския вятър под ъгъл αρ към оста 𝑂𝑋, при αρ различно
от нула, на кораба действат следните сили:
- аеродинамичната сила 𝐹𝐵 , създавана от налягането върху платното на
вимпелния вятър 𝑉𝐵𝐵 ;
- реакцията 𝑅𝑇, създавана от налягането на водата върху корпуса на кораба и
противодействаща на дрейфа;
- реакцията 𝑅𝐴 на аеродинамичното съпротивление на средата на движението
на корпуса на кораба.
За

опростяване

на

разчета

за

мощността

на

ветроходния

кораб,

съпротивлението на въздуха и водата се обединяват в една реакция 𝑅𝑇, която се
нарича реакция на аеродинамичното съпротивление на средата на движението на
корпуса на кораба. Това съпротивление се подчинява на следния закон:
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RT = K к ∙ VS2

(1.15)

където 𝐾К е коефициент на пропорционалност, който за килеви плавателен съд
е приблизително равен на 0,95.
За определяне на скоростните характеристики на ветроходния кораб, е
необходимо да се изчисли скоростта на вимпелния вятър 𝑉𝐵𝐵 и да се разложи по
съответните ъгли.
На фиг. 1.14 е показана зависимостта на величината на скоростта на вятъра 𝑈К,
движещ се със скорост 𝑉К.

Фиг. 1.14 Определяне на величината на вимпелния вятър
Ъгъл χ се образува от скоростите 𝑈К и 𝑉ВВ и се пресмята по формулата:

χ = |αi + 1800 − αГ|

(1.16)

където 𝛼𝑖 - ъгъл на сместване на оста 𝑂к𝑋к относно 𝑂𝑋 ;
𝛼г - ъгъл на сместване на оста 𝑂к𝑌к спрямо истинския вятър.
Величината на вимпелния вятър се определя по правилото на паралелограма
по косинусовата теорема:
(1.17)
където UK e скоростта на вятъра от движението на ветрохода със скорост VS
или по формулите:
(1.18)
(1.19)
където yK = − 900.
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Ъгъл β между вятъра от собственото движение и VВВ се определя по
формулата:
(1.20)
Ако силата 𝐹𝐵 се разложи на взаимно перпендикулярни съставляващи,
успоредни на осите на подвижната координатна система 𝑂к𝑋к 𝑌к , ще е възможно да
се разчете силата на дрейфа 𝐹Д и силата на тягата 𝐹Т (фиг. 15).
Силата FД се определя по формулата:
F Д = FВ ∙ sin fВ
където:

(1.21)

fВ = δ + К1 ∙ 900

(1.22)

δ е ъгълът между направлението на движение и хордата, при което К1 е
равен на:

(1.23)
Ъгъл j e ъгълът между направлението на движение и вимпелния вятър.

Фиг. 1.15. Геометрия на аеродинамичните вектори
Направлението на силата 𝐹Д се определя от ъгъла 𝑓Д, който се изчислява по
формулата:

. 90o

(1.24)
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Силата 𝐹Д противодейства на реакцията 𝑅Д, която е равна на:
(1.25)
В дясната част на векторното равенство (1.25) символът за сума показва, че на
корпуса могат да действат няколко сили, предизвикващи дрейф.
Реакцията 𝑅Д действа на кила и корпуса на ветроходния кораб под ъгъл 𝑟Д,
определен по формулата:

r Д= −

sin fB . 900
|sin fB|

(1.26)

Равенство (1.26) произтича от условието за отсъствие на ускорено движение по
направление на дрейфа, което позволява да се направи извод, че сумата от
проекциите на всички сили по ос 𝑂КУК е равна на нула:
∑ Fi (Oк ∙ Ук) = 0

(1.27)

Силата FT се определя по формулата:
FT = FB ∙ cos fB

(1.28)

С помощта на основният закон на динамиката може да се определи
ускорението на корпуса по формулата:
(1.29)
където m е маса на ветроходния кораб в kg.
Скоростта на ветроходния кораб при праволинейно движение ще бъде:
VH = V0 + a0 ∙ t

(1.30)

където V0 - скорост на текущия момент, а t - време.
Ако корабът се движи праволинейно с равномерна скорост 𝑉𝐻 , трябва да е
удовлетворено условието за равенство на всички приложени към него сили. Тяхната
проекция по ос 𝑂У във вид на уравнение на равновесието ще бъде:
FT − R T = 0

(1.31)

или

22

2
KB ∙ CУ ∙ SП ∙ VBB ∙ k1 ∙ sin δ = KK ∙ V 2

(1.32)

H

При това коефициентът 𝐶У

е функция от 𝑉𝐻 . Решението на уравнението

относно 𝑉𝐻 дава квадратно уравнение от общ вид:
a1 ∙ V2 H + b1 ∙ VH + c1 = 0

(1.33)

където:
a1 = − KB ∙ CУ ∙ SП ∙ k1 ∙ sin δ – K К

(1.34)

b1 = −2VBТ ∙ CУ ∙ SП ∙ k1 ∙ sin δ ∙ cos χ

(1.35)

.
c1 = − KB ∙ CУ ∙ SП ∙ V 2 H
k1 ∙ sin δ

(1.36)

С изчислената стойност за 𝑉𝐻 може да се определи мощността на кораба:
Pe = RT ∙ VH

(1.37)

Показаните зависимости се основават на математическия модел на Хачатрян
[68] и са апробирани в трудове [26] и [71].
За ветроходен кораб среден клас с изходни параметри: ветрилна площ
𝑆П = 33,6 m2; 𝑉ВВ = 4, 6 и 9 m/s, изменение на ъгъл 𝛼𝜌 от 00 до 900 и използвания в
изследванията на Чеслав Мархай [72] коефициент на подемна сила 𝐶0, е получена
теоретичната полярна диаграма на фиг. 1.16. [30, 72, 119]

Фиг.1.16 Полярна диаграма на
ветроходен кораб среден клас



23

Ползвайки формулите за определяне на изходната мощност на плавателния
съд може да се определи предполагаемата скорост и да се построят диаграми при
различни скорости на вятъра [77].

1.4.3 Влияние на съпротивлението на водата върху скоростта на
движение на ветроходния кораб.
Движението

на

кораба

обикновенно

се

разчита

при

идеални

хидро-

метеорологични условия така, че скоростта която може да бъде получена, е при
отсъствие на щормови условия и спокойна повърхност на морето. Понеже идеални
условия не съществуват, реалната скорост винаги е по-малка от разчетната.
Намалената скорост се дължи на хидродинамичното съпротивление, което има
две съставни: съпротивление от триенето и вълново съпротивление.
Възникването на сили на триенето се дължи на вискозитета на течността и се
подчинява на числото на Рейнолдс Re [63, 65].
За определяне на силата на триене е необходимо да се отчита кривината и
грапавостта на повърхността. Кривината на обводите на корпуса обуславя
различното разстояние, преминавано от водните частици на водата от носа до
кърмата. Този фактор се оценява с коефициент на влияние на кривината 𝐾 на
триене. Числовите му значения се установяват експериментално за различни
модели кораби в опитен басейн и варират в границите от 1.02 до 1.08 при
относително удължение L / B = 10 – 3, където 𝐵 е максималната ширина на
потопения корпус на ветроходния кораб в m.
Грапавата

навлажнена

повърхност

се

характеризира

с

корелационен

коефициент ζп. Значенията на този коефициент за новобоядисани ветроходни
кораби варира от 0.2 до 0.5
С

отчитане

кривината

на

обводите

и

грапавостта

на

повърхността,

съпротивлението на всеки кораб, независимо от вида и размера, се определя по
формулата [29]:
(1.39)
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където 𝛺 - площ на навлажнената повърхност, m2;
ρ - плътността на водата, kg/m3;
𝜁𝑓0 - коефициент на триене, определен по формулата:
(1.40)
Вълнообразуването

при

движението

на

ветроходния

кораб

става

под

действието на силата на тежеста и се подчинява на закона на Фруд. Съгласно него
при геометрично подобните кораби с различни размери, при равномерно и
равноускорително

движение,

вълнообразуването

ще

бъде

подобно

при

съблюдаване на безразмерното число на Фруд [60], определено по формулата:
(1.41)
където g - ускорение на силата на тежестта, m/s2.
С отчитане на формула (1.39) зависимостта на вълновото съпротивление от
скоростта може да бъде изразено чрез формулата:
RВЪЛ = γ ∙ L3 ∙ Fr

(1.42)

където 𝛾 - специфично тегло на водата, t/m3.
В

практиката

вместо

числото на

Фруд

често се използва величината

Vs / L1/2, която определя относителната скорост [46, 139].
Следователно съпротивлението от триене и вълновото съпротивление са
задължителни характеристики, които трябва да се отчитат при моделирането на
автоматизирана система за управление на ветроходни кораби.
1.4.4 Влияние на вълнението върху скоростта на движение на
ветроходния кораб.
Вълнението на морето е един от основните външни фактори, които влияят на
движението на ветроходния кораб. Експлоатационната устойчивост на кораба се
влошава при попътна вълна. За движещият се кораб параметрите на вълнението се
различават от истинските им значения и се явяват относителни. В някаква степен те
са сходни с вимпелния вятър.
Най-добре е проучено влиянието на вълнението върху скоростта при
праволинейно движение на кораба. За приблизителен разчет на загубата на скорост
от вълнение ∆𝑉 могат да се използват емпиричните формули на Аертсон [50, 69]:
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(1.43)

където 𝛼В - ъгъл на направление на вълната спрямо ветрохода, в rad, а ℎ1/3 височината на големите вълни, m.
Когато се обмисля стабилизиране на курса при вълнение, задължително трябва
да се има предвид рискаенето на ветрохода спрямо линията на поддържания ИК.
Ъгълът на вълновото рискаене на ветрохода 𝛼Р приблизително може да се определи
по формулата [65, 77]:
(1.44)
къдетo 𝑟𝜔 - ординатата на вълнението (направлението, перпендикулярно на
фронта на вълната); а 𝑐𝜓, 𝑐𝜓Д - коефициенти на вълновото рискаене.
1.4.5 Оценка на съпротивлението, предизвикано от накреняването на
кораба.
Скоростта на ветроходният кораб се разчита по такъв начин, че да бъде
достигната при отсъствието на силен вятър. С усилването на вятъра нараства ъгъла
на крена, което предизвиква намаляване на скоростта до някаква стойност 𝑉𝑆. Това
се дължи на факта, че нарастването на хидродинамичното съпротивление, дължащо
се на крена, е по-голямо от силата на тягата във ветрилата. На фиг. 1.17 е показано
какво може да бъде нарастването на стойност 𝑉𝑆. Това се дължи на факта, че
нарастването на хидродинамичното съпротивление, дължащо се на крена, е поголямо от нарастването на силата на тягата във ветрилата. На фиг. 1.17 е показано,
колко голямо може да бъде то. [89]

Фиг.1. 17 Съпротивление, предизвикано от крена
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Плътната линия показва изменението на хидродинамичното съпротивление при
различни скорости на кораба, движещ се на прав курс без съществен крен.
Прекъснатата линия отразява изменението на съпротивлението при различни ъгли
на крена.
В зависимост от курса на ветроходният кораб спрямо вятъра хидродинамичното
съпротивление е два вида. На прав курс, близък до фордевинд, действа основно
съпротивлението от триене 𝑅тр и вълновото съпротивление 𝑅въл.
При плаване на по-остри ъгли спрямо вятъра ветроходният кораб се подлага на
т.н.

индуктивно

съпротивление,

предизвикано

от

дрейфа,

както

и

на

съпротивлението от крена. Така ветроходният кораб е подложен на ново
съпротивление 𝑅𝜃.
Накрененият корпус създава сила на страничното съпротивление даже ако
дрейфа е в посока, противоположна на страната на крена [64]. При ъгъл на дрейфа
00 и крен 200 величината на страничното съпротивление 𝑅𝑦 достига примерно 30 %
𝑦
и уравновесява кренящата сила на платната. При движение на ветроходния кораб
кренът предизвиква допълнително съпротивление, което в определени граници
компенсира намаляването на дрейфа с 10 - 1,50.
От общото нарастване на съпротивлението 25 % се дължат на крена, а
останалите 75 % представляват индуктивно съпротивление.
Големият крен заставя ветроходния кораб да се отклонява към вятъра, което
води до неустойчивост при поддържането на курса. За решаването на този проблем,
във втора глава е предложено решение чрез автоматично регулиране на ветрилната
площ като съществен елемент при моделирането на АСУ.
Кренът е едно от съществените външни въздействия върху движението на
ветроходния кораб защото спомага за увеличаване на съпротивлението при големи
ъгли на наклона, нарушава устойчивото поддържане на курса и увеличава
склонността към рискаене при движение [2].
При моделирането на система за управление на многомачтов ветроходен
кораб, е необходимо определянето на оптимален крен и създаване на алгоритъм,
който да следи неговото изменение в определени допустими граници.
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1.5 Анализ на възможностите за създаване на математически модел на
автоматизирана система за управление на ветроходен кораб при плаване в
различни хидро-метеорологични условия по зададен маршрут.
1.5.1

Изводи

от проучването на състоянието на

проблема по

автоматизираното управлението на ветроходен кораб.
През последните години в световен мащаб се създадоха нови възможности за
управление движението на ветроходните кораби. Разработени са редица корабни
информационни системи, насочени към постигането на безопасно и ефективно
корабоводене.
Тези системи са в помощ на корабоводителя и осигуряват максимално
информационно осигуряване при плаване по зададен маршрут, коригират курса по
време на рейса и решават различни навигационни задачи, свързани с изпълнението
на плана за прехода [25, 73, 77, 140]. За тяхната непрекъсната работа е необходим
определен набор от датчици и оборудване – приемник на спътникова навигационна
система (СНС), електронен магнитен компас, жирокомпас, спътников компас,
акселерометри,

датчици за параметрите на клатенето, датчик за скоростта на

отклонение на перото на руля, автоматизирана идентификационна система (AIS),
радиолокационна система (ARPA) и др. Конструкцията на мостика на ветроходния
кораб е специфична и много често поставянето на пълната гама от прибори, системи
и датчици е неудобно, колкото и да са необходими за безопасността.
В помощ на екипажа за управление на ветроходен кораб са разработени
достатъчно разнообразно количество прибори от различни фирми-производители
като B&G [81], Raymarine, Garmin [97] и др. Те информират капитана за текущите
параметри на кораба, но тази информация не съдържа точни препоръки за
настройка на ветрилата, избор на оптималния маршрут, разчет и отчитане на
реалната скорост. При тях не се отчита възможната промяна на вятъра и не се дават
препоръки за оптимизиране на крена.
Във връзка с развитието на компютърните технологии, в практиката се появиха
програми като Sail Timer, Sail Racer, Navigatta, Deckman, които решават отделни
задачи на плаването под ветрила и дават отделни препоръки за способа на
движение по зададен маршрут с отчитане на вятъра.
Усилията при изследване на теорията и практиката при ветроходството
основно са насочени към възможностите за оптимизиране и подобряване качествата
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на

ветрилното

стъкмяване

и

устройствата

за

управление

движението

на

плавателния съд [33, 35, 83, 89].
В голяма част от научните публикации през периода 1960-2018 г. се съдържат
теоретичните основи на движение на корабите, в това число и на ветроходните, като
са описани съставляващите движението сили, теорията на крилото, навигацията и
системите за управление [2, 4, 7, 8, 15, 68, 99, 104, 110, 119, 120].
Съставянето и избора на оптимален маршрут за движение на ветроходния
кораб е описано в трудовете на много автори [11, 14, 34, 52, 73]. Между тях особен
интерес представлява теорията, в която маршрута на движение се задава във вид
на матрица с тегловни коефициенти. Голямо внимание е отделено и на проблемите
по развитието на робототехниката на ветроходните кораби.
Независимо от постигането на определени успехи на научните изследвания в
това направление, продължава да съществува необходимост от разработването на
математически модели и алгоритми за настройване на ветрилното стъкмяване в
зависимост от вятъра. До днес на този въпрос не е обърнато достатъчно внимание,
като при ветроходното плаване се разчита изключително на опита и практиката на
капитана и екипажа.
Определен недостатък на досегашните научни изследвания и публикации е
липсата на разработки за комплексна автоматизация на управлението на
ветроходните кораби. Няма предложени технически решения за управление на
плавателен съд с ветрила по маршрута за следване, отчитащ всички видове външни
въздействия в тяхната взаимовръзка.
Във връзка с изложеното в първа глава на дисертационния труд, може да се
обобщи, че извършването на математическо моделиране на управлението на
многомачтов ветроходен кораб в сложни хидро-метеорологични условия се
превръща във важна за практиката на ветроходството задача. За нейното решаване
е необходимо разработването на алгоритми за управление и избор на маршрута за
плаване, с отчитане на комплексното влияние на вятъра, вълнението и крена на
кораба, при съвместно обработване на информацията, постъпваща от приборите и
системите.
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ВТОРА ГЛАВА
ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА ЗА ОПТИМАЛНО И БЕЗОПАСНО
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕТРОХОДЕН КОРАБ В РАЗЛИЧНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
2.1

Информационен

управлението

на

модел

ветроходен

и

кораб

математическа
в

различни

формулировка

на

хидро-метеорологични

условия.
Във втора глава е изследвана зависимостта на скоростта на ветроходния кораб
от силата на вятъра, ъгъла на атаката, съпротивлението на рулевото устройство,
конструкцията на корпуса и крена на кораба при плаване на различни курсове
спрямо

направлението

на

истинския

вятър,

с

цел

получаване

на

математически зависимости за определяне на най-кратката по време за
движение треактория при изпълнение на плана за плаване.

2.1.1 Математическо моделиране на маневрирането (качване, падане,
лавировка) на многомачтов ветроходен кораб при плаване в различни хидрометеорологични условия.
Подходът който се залага за решаването на проблема, се основава на
опростяването и определянето на основните сили, участващи в процеса на
движение и извеждане на крайни зависимости за скоростта на плавателния съд.
Аеродинамичната сила на вятъра F, приложена във ветрилния център S на
ветроходното стъкмяване, се разлага на две съставни. (фиг. 2.1.) Първата от тях
осигурява движението на ветрохода напред – това е силата на тягата Fx, насочена
по диаметралната му равнина по посока на неговото движение. Втората съставна Fу, действа перпендикулярно на линията на курса, като предизвиква странично
сместване (дрейф) и крен на плавателния съд. Последните два ефекта водят до
намаляване на полезното действие на силата на движение. Първият отклонява
предвижването по избрания маршрут, а втория води до увеличаване на
съпротивлението от триене.
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Ветроходният кораб се движи по линията на ИК със скорост VХ, зависеща от
величината на силата на тягата FХ, която е проекция на аеродинамичната сила F
върху ДР под ъгъл (900- КЪВВ - δ), т.е.:
Fх = F . cos (900- КЪвв + δ)

(2.1)

където ζ е ъгъла на атака, заключен между направлението на гика и
направлението на наблюдавания (вимпелния вятър);
КЪВВ - курсови ъгъл на наблюдавания вятър.

F - аеродинамична сила, FХ - сила на тягата, FУ - сила на дрейфа,
WВВ - вектор на вимпелния вятър, WИ - вектор на истинския вятър,
WК - вектор на вятър от кораба, ζ - ъгъл на атака, SП - ветрилна площ,
ДР - диаметрална равнина
Фиг. 2.1 Разлагане на аеродинамичната сила F на вятъра
Аеродинамичната сила F зависи от:

- динамичното налягане на вимпелния вятър, q = 0,0625 . VВВ2;
- скоростта на наблюдавания (вимпелния) вятър, VВВ [m/s];
- СУ = RУ / (ρ. VВВ2 / 2). SП - коефициент на подемната сила (RУ - проекция на
подемната сила на платното по направление, перпендикулярно на въздушния поток;
ρ - плътност на въздуха в kg/m3);

- площта на платната SП [m2];
- ъгъла на разполагане на платната спрямо вимпелния вятър δ [0];
- формата, профила и наклона на ветрилната площ и др.
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и може да се определи въз основа на следната зависимост:
F = q. СУ. SП = 0,0625.VВВ2. СУ. SП

(2.2)

където q=0,0625.VВВ2 e коефициент на аеродинамичното налягане на въздуха, а
VВВ е скорост на наблюдавания вятър.
Силата, която действа на ветроходния кораб по направление на диаметралната
му равнина ще бъде:
FХ = q. СУ. SП . cos (900- КЪВВ + δ) = 0,0625 VВВ2. СУ. SП . cos (900- КЪВВ + δ)

(2.3)

Тази сила поражда скоростта VХ на движение спрямо водата, т.е. по
направление на ИК:
VХ = N / FХ

(2.4)

където N е мощността на сумарния въздушен поток, обтичащ ветрохода.
Мощността на ветрохода с достатъчна за практиката точност може да се
определи по формулата:
N = Dm . Vxn / Cmn

(2.5)

където: D - обемно водоизместване на ветрохода;
Cmn - коефициент, определян по статистически данни за даден прототип
ветроходни кораби;
VХ - скорост на ветрохода, kn.
m - степенен показател, характеризиращ влиянието на водоизместването,
който варира между 0.67 до 0.50.
n - степенен показател, характеризиращ влиянието на скоростта, който варира
между 3.33 до 2.50.
Ако се приемат средните стойности за m и n, разликите дават максимална
грешка 5,6%.
Тогава за скоростта по направление на движението VХ се получава
зависимостта:
VХ = {Cmn . [0,0625 VВВ2. СУ . SП . cos (900- КЪВВ + δ)] / Dm}1/n-1

(2.6)

Замествайки коефициентите с техните средно тегловни стойности, се получава:
VХ= {Cmn . [0,0625 VВВ2. СУ. SП . cos (900- КЪВВ + δ)] / D 0.5}1/2

(2.7)
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Следващата стъпка е да се определи силата FУ и съответно скоростта VУ по
направление, перпендикулярно на ДР. Чрез тях се изчислява ъгъла на дрейфа α и
скоростта на ветрохода VПЪ по линията на ПЪα. Скоростта VПЪ дава реална
представа за преместването на кораба спрямо дъното.
Силата FУ се формира от силата на вятъра, съпротивителната сила на корпуса
и силата от вълнението, които формират скоростта VУ. Тя се изразява чрез следната
зависимост:
VУ = (ρair / ρw . FВВ / L. d. Сdwind / Cd. VВВ2 + 0,125 . ZВ2. g / d . R / Сd. SП) 1/2

(2.8)

където: D - обемно водоизместване на ветрохода;
VУ - скорост на страничното преместване на кораба под въздействие на
вятъра и вълнението;
VВВ - скорост на наблюдавания вятър;
ρair - плътност на въздуха;
ρw - плътност на водата;
FВВ - сила на наблюдавания вятър;
L - дължина на кораба по действащата водолиния;
d - газене на кораба;
ZВ - най-голяма амплитуда на вълните;
Сdwind = 0,90 - коефициент на съпротивление на надводната част на
кораба;
Сd = 0,80 - коефициент на съпротивление на подводната част на кораба;
R - коефициент на сноса от вълнението;
g - земно ускорение.
Намирането на скоростта на ветрохода спрямо дъното VПЪ, т.е. по направление
на линията на реално движение, сключваща пътеви ъгъл ПЪα между диаметралната
равнина на кораба и направлението на истинския север, се извършва по формулата:
VПЪ = (VХ2 + VУ2) 1/2

(2.9)

Величината на ъгъла на дрейфа ще бъде:
α0 = arctg (VУ / VХ)

(2.10)
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където α - ъгъл на дрейфа между линията на истинския курс и линията на ПЪα;
Ъгълът на дрейфа α зависи и от ориентирането на хордите на платната спрямо
ДР, което се характеризира със средно отклонение (900– КЪВВ + δ) и ще насочи
силата на дрейфа FУ по направление (1800 – КЪВВ – δ). При това аеродинамичната
сила на тягата на платната FХ ще бъде:

откъдето:

FХ = FУ . cosec α

(2.11)

α0 = arc cosec . (FХ / FУ)

(2.12)

Ако за ъгъла на дрейфа се използва формулата на Матусевич:
α0 = K . (VВВ / VХ)2 . sin КЪВВ

(2.13)

където КЪВВ - курсови ъгъл на наблюдавания вятър;
K - коефициент на ветровия дрейф на кораба.
Коефициентът К се определя по формулата:
K = 57,3.│0,1 δ – 0,5 d / L│.((SП+Q) / L . d))1/2

(2.14)

където: δ - коефициент на обща пълнота на водоизместването на кораба, който
за многомачтов ветроходен кораб варира в границите 0,42 - 0,47 (за извършваните
разчети в дисертационния труд се приема средна стойност - 0,45);
L - дължина на корпуса по действащата водолиния;
d - газене на кораба;
SП - площ на ветрилата;
Q - площ на надводния борд за дадено газене.
Коефициентът на ветровия дрейф К може да се счита за постоянен когато
отношението VВВ / VХ е по-голямо от 6. При по-малки стойности на това отношение
той следва да се определя на базата на натурни изпитания, резултатите от които
могат да се обработят по метода на най-малките квадрати и да се табулират за
различно газене на кораба.
Силите, възникващи от взаимодействието на кораба с потока на водата и
потока на въздуха, са еднакви по природа, но се дължат на взаимодействието с
потоци, отличаващи се по плътност.
Силата, възникваща от взаимодействието на кораба с потока, зависи от:

- формата и положението на кораба относно потока;
- характеристиката на потока;
- площта на кораба;
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- квадрата на скороста на потока.
Силата, възникваща от взаимодействието на кораба с потока, сключва
определен ъгъл с потока. Той характеризира аеродинамичните и хидро-динамичните
качества на ветрохода. Зависимостта на формата и положението на ветрохода
относно потока е целесъобразно да се показва във вид на полярна диаграма за
подводната и надводната му част. Когато се въведат параметрите на даден
ветроходен кораб, се изчисляват аеродинамичните и хидродинамичните сили за
всяка точка на пространството от скорости и по този начин може да се определят
възможните области на установено движение по морската повърхност. За среден
клас ветроходни кораби полярната диаграма е показана на фиг. 2.3.

Фиг. 2.3 Полярна диаграма, получена по параметрите на
ветроход среден клас
В пространството на скоростите има две забранени за всеки ветроход области:
- близо до направлението срещу вятъра;
- близо до направлението по вятъра със скорост, по-голяма от скоростта на
вятъра.
Ако вятърът духа по кърмата, тогава силата на налягането на вятъра върху
платната представлява разлика от скоростта на вятъра и скоростта на ветрохода.
Колкото по-бързо се движи ветрохода, толкова тази разлика става по-малка, при
което

намалява

налягането

на

вятъра

върху платната.

В

същото

време

съпротивлението на водата расте с увеличаването на скоростта. Поради това
равновесието между налягането на вятъра и съпротивлението на водата настъпва
при скорости, значително по-малки от скоростта на истинския вятър.
Всички останали направления в пространството на скоростите са разрешени.
От тях се избира направлението, което дава максимална скорост на ветрохода (фиг.
2.3).
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Силата на вятъра, която действа на ветрилния център, зависи от ъгъла на
атака ζ, който се получава между направлението на вимпелния

вятър и

вертикалната равнината на гика на ветрилното стъкмяване (фиг. 2.1).
Получава

се

следната

логика

и

последователност

на

въздействията:

истинският вятър атакува сумарната равнина на ветрилно стъкмяване на
ветроходния кораб под определен ъгъл. Получава се сила, която разложена по
диаметралната равнина и перпендикулярно на нея, предизвиква движението напред,
сноса и крена на плавателния съд.
За да се осигури движението на ветрохода по избран маршрут за минимално
време, трябва да се разграничат следните възможности:
1. Движение по планиран ПЪ, при което в зависимост от посоката и силата на
вятъра, максималната скорост се достига вследствие на правилния избор на ъгъла
на атака δ на ветрилното стъкмяване;
2. Лавиране спрямо планиран ПЪ при наличие на насрещен вятър, при което от
съществено значение е ъгълът на лавировка и точката на лягане на нов
лавировъчен курс;
3. Маневриране спрямо планиран ПЪ с цел използване в максимална степен
посоката и силата на вятъра, в комбинация с правилен избор на ъгъла на атака δ на
ветрилното стъкмяване.
В процеса на движение на ветрохода е възможно да се промени направлението
на вятъра, което ще увеличи броя на поворотите и лавировъчните курсове. За да се
минимизира това въздействие, траекторията между точките се ограничава със
сектор, позволяващ движението да се извърши около генералния курс (фиг. 2.7).
Ъгълът Ф на граничния сектор, ограничаващ трaeкторията на движение на
ветрохода, има следните гранични стойности:
Фmax = a0 + (3 - 51/2) / 2 . (b0 - a0)
Фmin = b0 +(51/ 2- 3) / 2 . (b0 - a0)

(2.17)

където a0 и b0 са границите на зададената област.
При разстояния, по-големи от 100 морски мили (NM), се работи с Фmin, а при помалки разстояния - с Фmax.
Траекторията на движение на ветрохода в границите на сектора се
апроксимира със синусоида, която има затихващи колебания при безкрайно много
повороти. За намаляване броя на поворотите при подхождане към крайната точка
може да се използва метода на Hooke-Jeeves за безусловно намиране на локален
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екстремум, при което последният поворот ще излиза вън от границите на сектора и
координатите на поворотната точка ще бъдат:

∗ = S − Si ∙ sin lопт ; ∗ = Si ∙ cos lопт

(2.19)

Фиг. 2.7 Движение на ветрохода около генералния курс
За извършване на преход близо до брега и избор на направление спрямо него
и съществуващите навигационни опасности в района, трябва да се подходи в
следната последователност:

- да се определи посоката и скоростта на истинския вятър;
- да се отчете посоката и скоростта на течението в района за времето на
прехода (особено за приливно-отливни райони);

- да се изчислят посоката и скоростта на вимпелния вятър;
- да се ориентира полярната диаграма относно точката за достигане и по този
начин да се превърне в навигационна диаграма, като се завърти спрямо вимпелния
вятър;

- да се смести началото на вектора на вимпелния вятър по посока на вектора
на действащото течение и началото на диаграмата да се постави в началната
позиция на ветрохода;

- да се начертае ПЪ, съобразен с навигационните опасности в района и да се
определи потенциалната скорост за движение по него.
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2.1.2 Математическо моделиране на влиянието на вълнението върху
движението на ветрохода на галса.
Оценката на влиянието на вълнението върху геометрията на ветрохода по
отношение на неговата динамична устойчивост, възникването на ъгъл на дрейфа и
ъглова скорост на накреняване на кораба, може да се извърши като се използва
теорията на крилото. Съгласно нея силите, действащи

върху корпуса могат да

бъдат пресметнати по следните формули:
Cya = kψ ∙ ε ∙ c ∙ (π ∙ λк/2) ; Cma = ma .(2− ε) ∙ c ∙(π ∙ λк/4)
(2.25)
Cyω = kψ ∙ ε ∙ c ∙ (π ∙ λк/4) − mll ; Cmω = - mω . ε ∙ c ∙ (π ∙ λк/8)
където: kψ = (1+ψ λк) - коефициент на диферента на кораба;

𝜓 - диферент на кораба, [0];
𝜆к = 2∙ d. L - относително удвоено удължение на корпуса;
d - газене, m;
L - дължина по действащата водолиния, m;

𝜂 ≈ 0,9 - коефициент, отчитащ влиянието на формата на кърмата;
𝑐 ≈ 1,3-1,5 - коефициент, отчитащ влиянието на неелиптичните
шпангоути.
Безразмерните коефициенти на диферента ще бъдат:
ma = [1−2 ∙ ψ / λк − 1/3 ∙ (ψ / λк)2] . [1 − 4/3 ∙ l′ / L) . (5−4 ∙ σн)
(2.26)
mω = [1 + 2/3 ∙ ψ / λк + 1/3 ∙ (ψ / λк)2] . (1 + (l′ / L)2 – 4/3 ∙ l′ / L] . (2 ∙ σк −1)
където: l′ = L. (1 - σн) - приведена дължина на форщевена;
σн и σк - коефициенти на пълнота на носовата и кърмовата част,
свързани с площите Sн и Sк;
σн =2 ∙ Sн / L ∙ T ; σк= 2 ∙ Sк / L ∙ T

(2.27)

където: 𝑆к - площ на кърмовия просвет, m2;

𝑆н - площ на на носовия просвет, m2;
Т - газенето.
Отчитането

на

рискаенето

на

ветроходният

кораб

води

до

следните

практически изводи:
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1. Амплитудата на рискаене на ветрохода расте при попътно вълнение и
достига максимални значения при 𝛼В ≈ 135° при скорости, близки до скоростта на
вълната.
2. При насрещна вълна рискаенето достига максимум при 𝛼В ≈ 60°.
3. При движение на ветрохода спрямо вълните на ъгъл 𝛼В = 90° амплитудата на
рискаене е минимална.

2.2 Автоматизация на процесите на регулиране на рангоуга и такелажа
2.2.1 Автоматизация на приемане, обработване и индикация на
входящата информация за решаване на оптимално използване потенциала
на ветроходните стъкмявания.
При лавиране с кораб ветроходното му въоръжение трябва да дава
максимална сила на тягата Fx при най-малка сила на крена Fукр. При спазване на
това условие скоростта на ветрохода ще бъде максимална, а крена и дрейфа - наймалки.
Ако се приеме центърът на ветрилното стъкмяване (ЦВС) за начало на
правоъгълна координатна система, осите на която X и Y са ориентирани по
направление на сумарното съпротивление X и истинския север Y (фиг 2.10), се
получават тригонометричните зависимости, които показват, че силите Fx и Fукр
зависят от курса на ветрохода спрямо вимпелния вятър. За да се отчете влиянието
на ъгъла на атака, се въвежда понятието ъгъл на ветрилата КВ, който е заключен
между ЛПЪα и направлението на хордата на платното.

Фиг. 2.10 Ъгъл на ветрилата КВ
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КВВ = КЪВВ – δ + α

(2.36)

От това следва:
Fх = Y . sin КЪВВ – X . cos КЪВВ = Y . sin (КВ + δ - α) – X . cos (КВ + δ - α)
(2.37 )
Fукр = Y . cos КЪВВ + X . sin КЪВВ = Y . cos (КВ + δ - α) + X . sin (КВ + δ - α)
Следващото съображение е свързано със сумарната площ и конфигурацията
на ветрилното стъкмяване. Настройката на такелажа влияе върху формата и
профила на платната, т.е. върху аеродинамиката на ветрохода и следователно
върху разпределението на двете сили. Важно е да се отчита, че ветроходното
стъкмяване за дадена конструкция на плавателния съд е разчетено за достигане на
оптимални гранични стойности на скоростта за различна сила на вятъра и различни
КЪВВ, които гарантират запазване на здравината на рангоута и такелажа и
устойчивост на кораба при определен крен.
За океански преходи типовете ветрилно стъкмяване на многомачтови
ветроходни кораби са показани на фиг. 2.11.

Фиг. 2.11 Ветрилно стъкмяване на многомачтови ветроходни кораби
За да се оптимизира управлението на ветроходния кораб е необходимо да се
разработи автоматизирана система (АС), която да е в състояние да оценява
текущото състояние на кораба като обект на управление и да дава варианти за
оптимизиране на движението.
40

Фиг. 2.13 Система за управление на многомачтов ветроходен кораб
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АС трябва да получава информация за скоростта и посоката на вятъра в
района на плаване, посоката и силата на вълнението, текущият ИК и скорост на
ветрохода спрямо водата, ъгълът на атака, ветрилната площ и ъгълът на крена.
АС изчислява скоростта на ветрохода спрямо дъното, ъгълът на дрейфа и дава
препоръка за схемата на маневриране между две точки за постигане на минимално
време. Освен това АС изчислява и проверява текущото натоварване върху рангоута
и такелажа и устойчивостта на ветрохода при крена на всеки от галсовете.
За решаване на проблемите, свързани с приемането, обработването и
индикацията на входящата информация, описани в дисертационния труд, е
приложена блок-схема (фиг. 2.13) на система за управление на многомачтов
ветроходен кораб, в която са включени всички фактори, участващи в процеса.
В

АС

са

заложени

параметрите

на

ветрохода,

отчитащи

газенето,

водоизместването, площите на надводния борд и на различните варианти ветрилно
стъкмяване, параметрите на устойчивостта и пр.
АС получава информация за направлението и скоростта на вимпелния вятър
от анемометър и скоростта на кораба спрямо водата от лага. Решавайки
скоростният векторен триъгълник, се получава посоката и скоростта на истинския
вятър, който се индицира на екрана на ECDIS.
С въвеждането на информацията за вятъра, АС проиграва трите варианти,
анализирани в т. 2.1.1, и предлага този, който осигурява минимално време за
прехода между точките. Ако вариантът е свързан с маневриране и лавировка, се
предлагат курсовете, лавировъчните ъгли и координатите на точките за смяна на
галсовете. За да се отчете информацията за посоката и силата на вълнението, в
АС трябва автоматично да постъпват данни за баричните образувания в района,
температурата и налягането, с цел аналитично пресмятане на параметрите му и
влиянието, което то оказва върху скоростта на прехода.
В табличен вид АС трябва да показва скоростите на ветроходния кораб за
различните вариации на ветрилно стъкмяване и предполагаемото време за
движение. Това ще позволи на капитана на кораба да вземе правилно решение.
Системата може да предвижда в състава си автопилот, към който са
подвключени жирокомпас или електронен магнитен компас, датчици за положението
на рангоута и такелажа, датчик за направлението и скоростта на вятъра, датчик за
положението на перото на руля и на крена, изчислителен блок за определянето на
курса и координатите на кораба (свързан с GPS).
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За да бъде АС ефективна, на ветроходния кораб трябва предварително да се
извършат измервания за определяне на аеродинамичната сила на платната,
кренящия момент и силата на дрейфа в зависимост от положението на бягащия
такелаж, крена, ъгъла на атака за конкретни скорости и направления на вятъра.

2.2.2 Информационен модел и математическа формулировка на процеса
на управление на рангоута и такелажа.
Информационният модел за настройване на ветрилното стъкмяване на
ветроходния кораб в зависимост от посоката и силата на вятъра трябва да дава
предписание за неговата оптимална конфигурация, съобразно потенциала на кораба
в диапазона на допустимите скорости.
Силите, възникващи при платната зависят от скоростта на вимпелния вятър,
VВВ, ПЪα, ъгъла на ветрилата КВ, спрямо ДР, ъгъла на атака ζ и ъгъла на крена.
Хидродинамичните сили, действащи на корпуса, зависят от скоростта на
ветрохода спрямо водата Vx, ъгъла на дрейфа α, ъгъла на крена ζ и др.
За да се търсят ходовите възможности, които трябва да се постигнат с
настройването на рангоута и такелажа, е необходимо информационния модел да
дава условията при които настъпва равновесие на силите и моментите:
Fx = Rx; Fyy = Ry; Fyz = Rz; Mдиф = M изпр диф; Mкр = M възст; Mприв = Mотд

(2.38)

където: Fx - сила на тягата по направление на ИК, която предизвиква и
диферентиращ момент на носа Mдиф;
Мприв - моментът, привеждащ носа на кораба към линията на вятъра;
Мотд - моментът, отдалечаващ носа на кораба от линията на вятъра;
Rx - хидродинамично съпротивление;
M изпр диф - момент, изправящ диферента;
Fy - аеродинамична сила, действаща перпендикулярно на ДР. Тя се
разлага на две съставни:
Fyy = Fy.cosζ - предизвикваща дрейфа α и крена на кораба ζ;
Fyz = Fy.sinζ - съставна, увеличаваща теглото на ветрохода;
Mкр - кренящ момент, уравновесяващ се от възстановяващия момент
Mвъзст.
В информационният модел се залагат (фиг. 2.15):
1. Аеродинамичните данни на ветрилното стъкмяване, т.е. как се изменя
аеродинамичната сила F в зависимост от силата на вимпелния ватър, ъгъла на
атака, ъгъла на ветрилата спрямо ДР и ветрилната площ, SП;
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2. Хидродинамичните характеристики на корпуса, т.е. как се изменя силата на
реакцията R в зависимост от скоростта на кораба Vx и ъгъла на дрейфа α.
Моделът проверява статуса на вдигнатите платна на базата на заложени
критерии за допустимите стойности на силата, действаща перпендикулярно на ДР Fyдоп , при която е гарантирана цялостта на рангоута и такелажа и ъгълът на крена
ζдоп, при който кренящият и възстановяващия момент са в равновесие и предлага
ветровата конфигурация, която ще осигури максимална скорост по линията на ПЪα.

Фиг.2.15 Блок-схема на информационния модел
2.3. Методика за настройка на стоящ и бягащ такелаж и рангоут за
гарантиране на максималната безопасност на кораба
2.3.1 Класификациране на ситуациите за загуба на устойчивост,
скъсвания на бягащ/стоящ такелаж или повреда по рангоуга и/или
ветрилното стъкмяване
Класификацията на случаите за загуба на устойчивост е свързана със
способността на ветрохода да противодейства на външните сили, стремящи се да то
наклонят в надлъжно и напречно направление. Най-съществена за ветроходните
кораби се явява напречната устойчивост. Това е така защото приложната точката на
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силите, противодействащи на крена, се разполага в границите на ширината на
корпуса, която е от 2.5 до 5 пъти по-малка от неговата дължина.

Фиг. 2.16 Напречна устойчивост на ветрохода
Устойчивостта на кораба е пропорционална на водоизместването. По-тежкият
кораб е в състояние да издържи по-голям кренящ момент от по-лекия, при една и
съща метацентрична височина.
От триъгълник CОGK (фиг. 2.16) се вижда, че:
lв = GK = CоG . sin ζ

(2.40)

където: CОG = a - разстояние ЦТ над ЦВ в изправено положение на кораба.
За намаляване на отрицателният ефект от силата на тежестта, е необходимо
да се понижи ЦТ на кораба. При правилно баластиране масата на кораба достига 4060% от водоизместването и ЦТ се разполага достатъчно ниско за достигане на
необходимата положителна устойчивост. Аналогичен ефект дава откреняването с
помощта на преместването на екипажа на противоположния на крена борд, но това
има по-значителен ефект при по-малки ветроходни кораби с по-голям екипаж. При
силен поривист вятър трябва да се избягва разполагането на хора на голяма
височина по мачтите.
Величината на напречната устойчивост зависи от формата на корпуса, като
най-голямо значение има ширината на кораба по ватерлинията и коефециента на
пълнота α.
Критичните ъгли на накреняване - ъгъла на заливане и ъгъла на залеза, се
вземат от характерните точки на диаграмата за статична устойчивост. Формата на
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тази диаграма и положението на характерните точки зависят от обводите на корпуса
и положението на ЦТ. Обикновено максималното възстановяващо рамо съответства
на ъгъл на крена, при който границата на палубата достига водата. Тогава ширината
на креновата водолиния е най-голяма. Затова колкото е по-висок надводния борд,
толкова при по-големи ъгли на крена се съхранява напречната устойчивост.
Не трябва да се подценява наличието на вода или други течности в трюма на
кораба. Ефектът от действието на свободните повърхности на преливащата се
течност е свързан с намаляването на метацентричната височина на величина Δh.
Δh =

l · b³
; [m]
12D

(2.42)

където l и b са размери на помещение в което се прилива течността.
Особено опасна е водата в трюмовете на по-плоскодънните ветроходни кораби,
затова при плаване в щормови условия тя трябва да се изхвърля. Ако ветроходът
има горивни танкове и цистерни, те задължително трябва да са разделени с
надлъжни прегради на няколко тесни отсека и наличие на отверствия за преливане
на течността.
Капитанът на ветроходния кораб трябва да е добре запознат с планираните от
конструкторите варианти на ветрилно стъкмяване при плаване в щормови условия и
стриктно да ги изпълнява в зависимост от външните фактори. Не трябва да се
забравя, че потенциалът в скоростта на ветроходният кораб е предварително
планиран и ветроходното му въоръжение по качество и здравина е съобразено с
него. Всяко усилие за постигане на скорости вън от полето на планираните
възможности съдържа в себе си риска от повреда и/или загуба на част от рангоута и
такелажа, дори и при нормални скорости на истинския вятър.
2.3.2 Действия по управление коригирането на ъгъла на атака и
намаляване

(увеличаване)

на

ветрилната

площ

за

гарантиране

на

максимална безопасност на кораба
Устойчивостта

на

ветроходния

кораб

ограничава

силата

на

дрейфа.

Следователно с устойчивостта са свързани допустимата сила на вимпелния вятър и
скоростта на кораба, при които той ще функционира в неповредено състояние.
Ако ветроходният кораб се движи на остри курсове спрямо вятъра,
ефективността на ветрилното стъкмяване зависи от:

- площта на платната;
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- профила на напречното им сечение;
- ъгъла на атака;
аеродинамичното удължение и формата на контура на ветрилата.

Фиг. 2.17 Режим на обтичане на платната и разпределение на пониженото налягане
по ширината на профила в зависимост от ъгълъ на атака ζ
При малък ъгъл на атака допирната точка с потока се премества от
наветрената страна на платното и въздушния поток обхваща острия преден край с
висока скорост (фиг. 2.17). Вследствие на това на подветрената страна на платното,
близко до предната граница, се образува голямо разреждане, под влиянието на
което граничният слой се откъсва от повърхността на платното и образува вихрови
мехур. При достатъчно висока скорост на вимпелния вятър потокът бързо поглъща
енергията на вихъра и граничния слой отново се присъединява към повърхността на
профила на някакво разстояние от предната граница на платното. С увеличанване
на ъгъла на атака, размерите на вихровия мехур растат. При ъгъл на атака ζ = 5 о
започва откъсване на граничния слой. При ъгъл ζ = 6о величината на разреждане
намалява и диаграмата на неговото розпределение по профила е по-плавна. При
това вихровият мехур обхваща 25 % от хордата на профила b. При понататъшно
увеличаване на атака ζ = 9о мехурът обхваща цялата ширина на профила и
подемната сила пада 2,5 пъти, отколкото при ζ = 4о.
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При реалните платна колкото повече са натегнати шкотите, толкова по-голям е
ъгъла на атака и толкова по-голяма част от подветрената страна на платното се
оказва обхваната от вихъра.
Величината на критическият ъгъл, при който подемната сила престава да
расте, зависи от дълбочината на профила на платното f, неговото аеродинамично
удължение (отношението на височината на платното H към средната хорда b),
размера на сечението на мачтата или диаметъра на щага. Колкото платното е поотпуснато и колкото е по-голямо неговото удължение, толкова при по-малки ъгли на
атака се получава срив на потока. При слаб вятър потокът се срива при по-малки
ъгли на атака от тези при силен. Такъв ефект дава и наличието на мачта. При
поставяне на стаксел пред грота, поради повишената скорост на въздушния поток
момента на срив на потока се измества по посока на по-големите ъгли. При
бермудските платна със средна пълнота най-изгодните ъгли на атака на пълни
курсове до бакщаг са в границите 16о - 10о, а на остри курсове - 5о - 8о. При
увеличаване на ъгъла на атака над критическия, подемната сила пада при
нарастнало челно съпротивление.

Фиг. 2.18 График на изменение на подемната сила на платното
Характеристика на аеродинамичните качества на ветрилното стъкмяване дава
графиката на изменение на подемната сила в зависимост от челното съпротивление
и ъгъла на атака (фиг. 2.18). За да може графиката да се прилага за платна с
различни размери, по координатните оси се нанасят безразмерните коефициенти на
подемната сила Cy и челното съпротивление Cx. Данните за построяване на
графиката се вземат от моделни изпитания в аеродинамична тръба.
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Графикът позволява да се определи най-изгодния ъгъл на поставяне на
ветрилното стъкмяване за даден курс спрямо вятъра, така че да се получи
максимална скорост. За тази цел е необходимо перпендикуляра към направлението
за движение на ветрохода да се явява едновременно и допирателна към диаграмата
(на фиг 2.18 най-изгодния ъгъл на атака е равен на 14о - т. С).

Фиг. 2.19 Влияние на изпъкналостта на платното върху подемната сила
и челното съпротивление
Основен фактор, влияещ на величината на аеродинамичната сила и
характеристиките на тягата, е профила на платното, т.е. неговата изпъкналост. На
фиг. 2.19 са показани графиките на четири модела бермудски платна, имащи
удължение λ = 4 и отстояние на максималната изпъкналост от предната шкаторина,
равно на 1/3 от хордата на платното. От фигурата се вижда, че с намаляване
дълбочината

на

изпъкналостта,

качеството

на

платното

нараства

поради

намаляване на коефициента на челното съпротивление. Обратно, максималната
подемна сила на платното расте с увеличаване дълбочината на изпъкналостта. Ако
ветроходът се движи на бейдевинд под ъгъл 30о към вимпелния вятър, най-голяма
тяга дава това ветрило, допирателната към графиката на което ще отстои най-далеч
от т. О. В случая най-изгодно е ветрилото с относителна изпъкналост f/b = 1/10. В
сравнение с по-плоски платна f/b = 1/15, преимуществото в тягата не е голямо при
значително увеличение на силата на дрейфа. Поради тази причина използването на
по-издути платна има смисъл само при слаб вятър, когато абсолютната величина на
силата на дрейфа не е голяма.
49

Платна с f/b = 1/5 и 1/4 на курс бейдевинд не само не дават увеличение на
силата на тягата, но притежават и много голяма сила на дрейфа. По-големият
коефициент на подемна сила на издутите платна може да се реализира само на
пълни курсове, например на халфвинд, когато подемната сила дава най-голяма
съставляваща по направление на движението. В практиката това качество на
платната се използва чрез смяна на пълни курсове на лавировъчните предни
ветрила. В качеството на основни (лавировъчни) ветрила за вятър със средна сила
2-4 бала, на ветроходите се използват ветрила с f/b = 0,09 ÷ 0,10. За слаб вятър найизгодни са ветрила с f/b = 0,12, а при вятър над 5 бала - ветрила с f/b не по-голям от
0,06 или от 1/17 до 1/25.
Освен

относителната

изпъкналост

на

платното,

голямо

влияние

на

теглителните характеристики оказва разположението на максималната изпъкналост
на профила спрямо предната шкаторина. Най-голямо индуктивно съпротивление
имат четириъгълните гафелни платна. При тях въздушния поток тече по широките
горна и долна шкаторина. Близо до шкаторините напречния поток отклонява
вимпелния вятър, обтичащ платното, поради което ъгълът на атака се увеличава, а
подемната сила пада.
Най-изгодни са платната с елипсовидна горна част. При тях благодарение на
плавното намаляване на площта във височина, величината на подемната сила
плавно намалява. Използването им води до увеличаване на подемната сила с 30 до
40 % в сравнение с бермудското платно, което води до повишаване скоростта при
лавиране с 4 %. Експериментално е установено, че ако горната част на триъгълното
бермудско платно се среже на 15% от височината спрямо фаловия ъгъл, то неговата
тяга на остри курсове практически не намалява.

Фиг. 2.21 Диаграма на платна с различно аеродинамично удължение.
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Съществено влияние на теглителните характеристики на платното оказва
неговото аеродинамично удължение. На фиг. 2.21 са показани диаграмите на четири
платна с различно удължение от λ = 1/3 до 6, имащи еднакво отношение f/b = 0,074.
Вижда се, че при ъгъл на атака ζ = 10° най-голяма подемна сила дава платното с
максимално удължение λ = 6. Такова платно е най-изгодно за остри курсове.
При ъгъл на атака δ = 15° подемната сила на платно с λ = 6 достига максимум,
след което започва да пада. При ъгъл на атака δ = 35° , т.е. на пълни курсове,
видимо приемущество имат по-широките платна с подемната λ = 1. Платната с поголямо удължение при лягане на пълни курсове стават неизгодни. На бакщаг побързоходен ще бъде ветроход, снабден с гафелно стъкмяване имащо удължение 1.
Независимо

от

приемуществата

на

бермудското

стъкмяване

на

моторно-

ветроходните кораби, често се вдигат гафелни платна при силен вятър на попътни
курсове.
При повечето ветроходни кораби лавировъчните платна имат отношение на
дължините на предната към задната шкаторина от 3 до 5, а ветрилата за пълни
курсове са със съотношение 1.

Фиг. 2.22 Характер на обтичането на мачтите
а - с елиптично напречно сечение; б - с параболична предна форма;
в - с платно, стоящо на подветрената граница.
Мачтите на ветрохода са източник на завихряния, които попадат както на
наветрената, така и на подветрената част на ветрилата. Мачта с голямо напречно
сечение може да намали подемната сила на платната с 25 % в сравнение с тази на
платна, поставени на щаговете. Неудачни са мачтите с цилиндрично сечение, без
намаляване на сечението към топа. При тях в горната част отношението на
диаметъра към намаляващата ширина на платното може да доведе до това, че част
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от платното близо до фаловия ъгъл, въобще да не участва в създаването на тягата
на курсове бейдевинд. Затова е необходимо да се подбират мачти с подходяща
форма на предното напречното сечение. На курсове бейдевинд когато корабът се
движи под ъгъл 25°-30° към направлението на вимпелния вятър, вихровият поток на
мачтата трябва да бъде с минимална ширина. Платно на мачта с параболично
сечение притежава по-високи аеродинамични качества от това на мачта с елиптично
сечение с около 40% (фиг. 2.22). На ветроходните кораби най-голямо приложение
имат мачти с овално напречно сечение при които отношението на дебелината им по
ДР към тази по траверза е 3 : 2.
Трябва да се има предвид, че при обиране на шкотите се отдава
контролирането само на долната третина от платното, а горната му част може да се
отклонява от вятъра, намалявайки по този начин ъгъла на атаката. Ако не са
предвидени специални средства за регулиране усукването на ветрилото, разликата
между горната и долната част на платното по отношение на ъгъла на атака може да
достигне до 20°.
Грешка е да се мисли, че ветрилата не трябва да имат усукване. По цялата им
височина напречното сечение трябва да бъде обърнато под един и същ ъгъл. С
увеличаване височината над морското ниво скоростта на вятъра се повишава
поради липсата на триене с водата, което променя посоката и скоростта на
вимпелния вятър. На височина 10 m над морското ниво скоростта на вятъра е 1,4
пъти по-голяма, отколкото на ниво 2 m. Ако се построи триъгълник на скоростите за
различните сечения на платното по височина, се получава, че в горната част на
платното действа вятър, сключващ по-голям ъгъл с ДР в сравнение с вятъра на
нивото на гика. В зависимост от височината на ветрилното стъкмяване и скоростта
на вятъра тази разлика може да бъде от 3°- 5° на курсове бейдевинд до 10°- 12° на
курсове бакщаг. Следователно усукването на платното в малки граници не само, че
е допустимо, но и спомага за по-ефективната му работа.
2.4 Изводи относно прилагането на обоснованите алгоритми и функции
за оптимално автоматизирано управление на ветроходен кораб
В резултат на изложеното във втора глава се формулират важни изводи,
свързани с по-ефективното управление на ветроходните кораби:
1. Необходимостта от предварително изчисляване на ъгъла на дрейфа при
зададени условия на движение и конкретна хидрометеорологична обстановка
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облекчава планирането на прехода, т.к. позволява предварително да се пресметнат
истинските курсове, които трябва да се поддържат за да се осигури движението по
набелязаните ПЪ.
2. Въвеждането на понятието ъгъл на ветрилата КВ, отчитащ ориентирането
им не спрямо направлението на вимпелния вятър, а спрямо ПЪ, позволява по-лесно
да се програмира ориентацията на ветрилното стъкмяване при различни хидрометеорологични условия и особено при промяна на посоката и скоростта на вятъра в
района.
3. Разграничените три случая на движение между точките на прехода
облекчава решаването на задачата по управление на ветроходния кораб.
4. Представеният информационен модел и предложените математически
зависимости за получаване на основните параметри на движението под ветрила
могат да служат за създаване или за модифициране на вече съществуващи АС за
управление на ветроходни кораби.

ТРЕТА ГЛАВА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ПРОВЕРКА И ВАЛИДИРАНЕ НА
КОМПОНЕНТИТЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МНОГОМАЧТОВ ВЕТРОХОДЕН КОРАБ В СЛОЖНИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ
3.1 Цел на експерименталната проверка.
Целта на експерименталната проверка е да покаже:
1. Как изискванията към ветрилното стъкмяване, рангоута и такелажа са
реализирани при проектирането на многомачтов моторно-ветроходен кораб „Роял
Хелена” при построяването на който авторът е бил главен консултант.
2/. Валидиране на изведените зависимости за оптимален избор на ъгъла на
атака, ъгъла на ветрилното стъкмяване спрямо ДР и площта на ветрилата при
постигане на максимална скорост на галса.
3. Проверка на резултатите, получени по

предложените формули за

изчисляване ъгъла на дрейфа и скоростта на ветрохода при различни посока и сила
на вятъра.
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3.2 Реализиране на подходящо ветрилно стъкмяване за среден клас
ветроходни кораби.
Ветрилното стъкмяване е изпълнено по схема, подходяща за баркентина:
- фок мачта с прави ветрила;
- грот мачта с гафелно ветрило и топсел;
- бизан мачта с бермудско ветрило.
Ветрилното стъкмяване се екплоатира при следната схема на рангоута:
Мачти - стоманени, заваръчна конструкция, монолитни (несъставни). Могат да
се демонтират чрез фланцево съединение над главна палуба. На фок мачтата има
марсова площадка и салинг, както и 5 реи за правите платна. На грот и бизан
мачтите има по две краспици яхтен тип, ажурна конструкция.
Бушпритът е стоманен, заварена конструкция с ъгъл на подема 17о и е заварен
към корпусната конструкция.
На фок мачтата има 5 реи заваръчна конструкция, стоманени, закрепени
стационарно към мачтата. Горните три реи са снабдени с ролрифове. Грот гика,
гафела и бизана са заварочна конструкция, алуминиеви. За закрепване на гиковете
има стационарни стойки.
Относно неподвижния такелаж всички щагове са изпълнени от неръждаема
стомана. За стакселите и кливерите те са снабдени с ролрифове. Останалите
елементи от неподвижния такелаж са изпълнени от стоманени поцинковани въжета.
Краищата им са снабдени с конусни накрайници. Вибленките на вантите на фок
мачтата са изпълнени от дърво, а тези на грот и бизан мачтите - от въжета.
Подвижният такелаж е изпълнен по изпитаните в морската практика системи за
този тип ветроходи. Предвид ръчното обслужване са подбрани въжета  8 и 20 mm,
удобни за работа с ръце и проволка 12 mm профилна, суха поцинкована 16+1.
Всички уши за закрепване на подвижния и неподвижния такелаж са стоманени,
монтирани или заварени на необходимите места към палубата и мачтите. Нагел
банките са изпълнени от неръждаема стомана и дърво. Нагелите са бронзови,
сведени до един типоразмер.
Всички ветрила са изпълнени от дакрон с тегло 200-450 g/m2 в зависимост от
предназначението им. Кройката и конструкцията им са избрани, основавайки се на
опита, натрупан при експлоатацията на подобен тип кораби.
Подбрани са общо 21 броя ветрила, данните на които са посочени в
Приложение № 1.
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Предвидени са 4 варианта за ветрилни схеми:
- основен - 964 m2 (Приложение № 2);
- съкратен - 557 m2 (Приложение № 3);
- щормови I - 303 m2 (Приложение № 4);
- щормови II - 117 m2 (Приложение № 5).
В зависимост от условията на експлоатация са възможни различни варианти на
стъкмяване по преценка на капитана, като за целта са изчислени координатите на
ЦВП за всяко платно. (Таблица 3.1)
Таблица 3.1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ЦВП
Фок стаксел
Кливер
Бом кливер
Бом брам кливер
Летящ кливер
Фок
Долен марсел
Горен марсел
Брамсел
Бон Брамсел
Грот стен стаксел
Грот брам стаксел
Грот бом брам стаксел
Бизан
Грот
Топсел

X от р.0
[mm]
33 460
36 854
39 437
41 087
37 987
29 700
29 531
29 342
29 159
29 007
23 466
24 307
23 908
5 399
15 106
16 224

Z от ОЛ
[mm]
12 222
13 068
13 482
16 212
21 767
10829
17 336
22 297
27 232
32 031
12 791
19 682
25 525
16 072
16 167
27 906

3.3 Разчитане на надводния борд, тонажа и устойчивостта на ветрохода.
Разчитането на надводния борд, тонажа и устойчивостта е извършено за
следните проектни ТТД на кораба:

- Дължина габаритна (с бушприт) - L габ = 54,40 m;
- Дължина максимална - L max = 44,90 m;
- Дължина между перпендикулярите - L bp = 37,00 m;
- Широчина - B = 8,20 m;
- Височина на борда - D = 5,10 m;
- Газене проектно - от ОЛ (проектно) - d = 3,20 m;
- Газене максимално с кил (проектно) - d к = 3,93 m;
- Водоизместване при d = 3,20 m -  = 392,00 m3;
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- Екипаж - 9/15 човека;
- Практиканти - 25/50 човека.
Ветрилно стъкмяване:

- три мачти и бушприт със сумарна площ на ветрилата ~ 1000 m2;
Вместимост на танковете и цистерните:
- Гориво - ~ 30 m3;
- Прясна вода - ~ 30 m3.
3.3.1 Пресмятане на надводния борд включва:
Разчитане на дължина на кораба:
L = 96 % от L85% D = 40,86 m
Прието: L = 39,23 m
Разчитане на коефициента на обща пълнота на кораба:
CB = V / L B d1;
d1 = 0,85D = 0,85 . 5,1 = 4,335 m;
CB = 392/39,23 . 8,2 . 4,335;
CB = 0,281;
Изчисляване на височината на борда на кораба:
D* = 5,1 + tпс + t (L - S) / L;
tпс = 6 mm - дебелина на палубния стрингер;
t = 20 mm - дебелина на дървения настил;
D* = 5,1 + 0,006 + 0,02 . (39,23 – 0) / 39,23;
D* = 5,126 m.

(3.1)

(3.2)

Определяне на ъгъла на влизане на палубата във водата (при d = 3,2 m от ОР)
 = 250 при минималният базисен надводен борд fБ min = 327 mm.
Намиране на поправка за височина на борда:

- за D = 5,1 m > L/15 = 2,615 m базисния надводен борд се увеличава с:
D = (D – L / 15) L / 0,48 = (5,1 – 2,615) . 39,23 / 0,48 = 203 mm;
Изчисляване на поправката за отклонение от стандартния профил на
седловатост (Таблица 3.2):
Кърмова половина: стандартна седловатост - 1540/8=192;
действителна седловатост - 2076/8=259;
излишък от седловатост - 67.
Носова половина: стандартна седловатост - 3077/8=384;
действителна седловатост - 1948/8=243;
недостиг от седловатост - 141.
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Таблица 3.2
Положение на ординатите
Кърмова
половина
Сума
Носова
половина

Ординати, mm

Коеф.

Произв.

Действ.

Произв.

577
768
195
0
1540
0
387
1536
1154
3077

735
359
88
0

735
1077
264
0
2076
0
33
879
1036
1948

КП
1/6L от КП
1/3L от КП
Ср. дължина

25(L/3+10)=577
11,1(L/3+10)=256
2,8(L/3+10)=65
0

1
3
3
1

Ср. дължина
1/3L от НП
1/6L от НП
НП

0
5,6(L/3+10)=129
22,2(L/3+10)=512
50(L/3+10)=1154

1
3
3
1

Сума

0
11
293
1036

Взема се предвид само недостиг от седловатост в носа 141 mm и се прибавя
към базисния надводен борд.
Изчисляване на минималния надводен борд:
fmin = fБ min + D + S;

(3.3)

fmin = 327 + 203 + 141;
fmin = 671 mm.
При най-голямото водоизместване на кораба (съгласно експлоатационните
случаи на натоварване) газенето на кораба е 3,20 m. При това надводният борд е
1900 mm. т.е. ветрохода има излишен надводен борд.
Изчисляване на минималната височина на надводния борд в носа на кораба:
Височината на надводния борд в носа на кораба трябва да е не по-малка от:
56 L ( 1 – L / 500 ){1,36 / (CB + 0,68)} =
= 56 . 39,23 . (1 - 39,23/500) = 2025 mm
За проектираният кораб fН = 3416 mm > 2025 mm.
При това положение кораба има излишен надводен борд за всички
есплоатационни случаи на натоварване, като височината на надводния борд в носа
при максимално натоварване е 3416 mm, което е по-голямо от изискваните 2025 mm.
3.3.2 Определяне на бруто тонажа.
Закрити пространства на кораба ще представляват сума от следните
компоненти:
V = V1 + V 2 - V3

(3.4)

Където: V1 - обем на корпуса на кораба до главна палуба;
V2 - обем на закрити пространства над главна палуба;
V3 - незащитени (изключвани) пространства.
Тези величини имат следните стойности: V1= 890 m3 ; V2= 58 m3; V3 = 9 m3.
Общо закритите пространства на кораба са: V= 939 m3;
Бруто тонажа (GT) се определя по формулата:
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GT = k1 . V

(3.5)

където: V - общ обем на закритите пространства;
k1 = 0,2 + 0,02 . log10 . V
За V = 939 m3 се определя k1 = 0,259;
Тогава: GT = k1 . V = 0,259 x 939 = 243,2.
3.3.3 Определяне на нето тонажа.
За корабът нето тонажа се определя по формула:

N 

NT  k3. N1  2 
10 


(3.6)

където: N1 - брой на практикантите в кабини с по-малко от 8 легла - 20;
N2 - брой на другите практиканти - 15.
к3 = 1,25 . [(GT + 10000)/10000];
к3 = 1,25 . (243,2 + 10000)/10000 = 1,28;
NT = 1,28 . (20 + 15 /10) = 27,5;
0,30 . GT = 0,30 . 243,2 = 72,96;
NT = 27,5 < 0,30 . GT = 72,96.
3.3.4 Определяне на устойчивостта на неповреден кораб.
3.3.4.1 Случаи на натоварване на кораба.
Разгледани са 4 основни случая на натоварване на кораба:
Случай 1: корабът е с пълно натоварване от екипаж, практиканти и запаси;
Случай 2: корабът е с пълен екипаж, 100% запаси, без практиканти;
Случай 3: корабът е с пълен екипаж и практиканти, с 10% запаси;
Случай 4: корабът е с пълен екипаж, без практиканти, с 10% запаси.
Натоварването на кораба за всеки от горните случаи, включително и
координатите на ЦТ, е представено в Приложение № 6.
3.3.4.2 Начална устойчивост.
За всеки от случаите на натоварване са пресметнати параметрите на
началната устойчивост на кораба - напречна и надлъжна метацентрична височина,
диферента и газенето в носа и кърмата. За всеки от разглежданите случаи корабът е
на равен кил или с незначителен диферент към кърмата. Резултатите от
изчисленията са показани в Приложение № 7.
3.3.4.3 Устойчивост при големи ъгли на крена без ветрила.
За построяване на диаграмите на статична устойчивост за всеки от
разглежданите случаи на натоварване е пресметнато рамото на статична
устойчивост GZ. При пресмятанията е отчетено влиянието на свободните
повърхности в танковете на кораба и е извършена корекция на апликатата на ЦТ.
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Резултатите са представени в Приложение № 8. В Приложение № 9 са представени
пресмятанията на ветрилната площ за газене на кораба от 2,8 m до 3,5 m.
За всеки от случаите на натоварване са пресметнати параметрите на
диаграмата на статична устойчивост съгласно IMO – Resolution A.749(18)/1993,
Сhapter 3 and 4. Резултатите са представени в Приложения №№ 10,11,12 и 13.
За всеки от разглежданите случаи на натоварване критериите за устойчивост
са удавлетворени.
3.3.4 Устойчивост при големи ъгъли на крена с ветрила.
Проверката на устойчивостта на кораба при големи ъгли на крен с ветрила е
направена

за

най-неблагоприятния

случай

на

натоварване

на

кораба

(по

резултатите от пресмятането на началната устойчивост). Това е случай на
натоварване № 1а, при който има най-ниска стойност на началната метацентрична
височина. По диаграмата на статична устойчивост за този случай на натоварване е
въведен ограничаващ критерий о  160 (виж диаграмата на фиг. 3.5). Това условие
представлява максимално допустимия ъгъл о съгласно изискванията на IMO. За
този гранично допустим ъгъл са пресметнати пределните сили на вятъра, които
може да издържи кораба, без да загуби устойчивост при определена площ на
ветрилата. Пресмятанията на пределната сила на вятъра са представени в таблици
3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 и се отнасят за четирите основни комбинации от ветрила
(Приложения 2, 3 и 4).
Таблица 3.3
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРЕДЕЛНА СИЛА НА ВЯТЪРА
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ
Ветрово налягане

означение

мярка

Р

N/m

СЛУЧАЙ No 1А-1

2

65.00

2

2

Ветрилна площ

Av

m

3

Апликата на ветрилната площ

Zv

m

1106.00
17.77
2

4

Земно ускорение

g

5

Водоизместване



t

6

Ъгъл на крен



degrees

0

10

20

30

40

50

60

7

cos 

-

-

1.00

0.97

0.884

0.75

0.587

0.413

0.25

8

lw1=Pv.Av.Zv.cos  / 1000.g.

lw1

m

0.375

0.364

0.332

0.282

0.22

0.155

0.094

9

lw2 = 1,5 lw1

lw2

m

0.563

0.546

0.498

0.422

0.331

0.233

0.141

2

2

m/s

9.81
346.92
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Таблица 3.4
ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ПРЕДЕЛНА СИЛА НА ВЯТЪРА
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ
Ветрово налягане

означение
Р

мярка
N/m

СЛУЧАЙ No 1А-2

2

116.00

2

2

Ветрилна площ

Av

m

3

Апликата на ветрилната площ

Zv

m

698.00
15.08
2

4

Земно ускорение

g

5

Водоизместване



t

6

Ъгъл на крен



degrees

0

10

20

30

40

50

60

7

cos 

-

-

1.00

0.97

0.884

0.75

0.587

0.413

0.25

8

lw1=Pv.Av.Zv.cos  / 1000.g.

lw1

m

0.359

0.348

0.317

0.269

0.211

0.148

0.09

9

lw2 = 1,5 lw1

lw2

m

0.538

0.522

0.476

0.404

0.316

0.222

0.135

2

2

m/s

9.81
346.92

3.5
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ
Ветрово налягане

означение
Р

мярка
N/m

СЛУЧАЙ No 1А-3

2

202.00

2

2

Ветрилна площ

Av

m

3

Апликата на ветрилната площ

Zv

m

500.00
12.14
2

4

Земно ускорение

g

5

Водоизместване



t

6

Ъгъл на крен



degrees

0

10

20

30

40

50

60

7

cos 

-

-

1.00

0.97

0.884

0.75

0.587

0.413

0.25

8

lw1=Pv.Av.Zv.cos  / 1000.g.

lw1

m

0.360

0.349

0.318

0.27

0.211

0.149

0.09

9

lw2 = 1,5 lw1

lw2

m

0.540

0.524

0.478

0.405

0.317

0.223

0.135

2

2

m/s

9.81
346.92

3.6
№
1

НАИМЕНОВАНИЕ
Ветрово налягане

означение

мярка

Р

N/m

СЛУЧАЙ No 1А-4

2

400.00

2

2

Ветрилна площ

Av

m

3

Апликата на ветрилната площ

Zv

m

314.00
9.77
2

4

Земно ускорение

g

m/s

5

Водоизместване



t

6

Ъгъл на крен



degrees

0

10

20

30

40

50

60

7

cos 

-

-

1.00

0.97

0.884

0.75

0.587

0.413

0.25

8

lw1=Pv.Av.Zv.cos  / 1000.g.

lw1

m

0.361

0.35

0.319

0.27

0.212

0.149

0.09

9

lw2 = 1,5 lw1

lw2

m

0.541

0.525

0.478

0.406

0.317

0.223

0.135

2

2

9.81
346.92
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3.4 Проверка и анализ на резултатите при промяна на ветрилната площ,
ъгъла на атака и/или на курса спрямо вятъра.
Принципните условия на експерименталната проверка са свързани с намиране
на разчетните параметри на движение и съпоставянето им с реалните стойности при
конкретни условия на движение на ветрохода.
Потвърждаването на данните ще гарантира надеждна работа на алгоритъма на
АС.
3.4.1 Проверка за ъгъла на дрейфа и оптималния лавировъчен ъгъл.
Извършена е проверка за очаквания ъгъл на дрейфа при постоянен по сила и
направление вятър, при изискуема за поддържане скорост на галса и промяна на ИК
на движение (Таблица 3.7) и данните са съпоставени с тези, получени от GPS
системата.
Параметри: Скорост на истинския вятър: W = 36 kn = 18.5 m/s;
Посока на истинския вятър: Kw = 350;
Зададена за поддържане скорост на галса: Vx = 9 kn;
Вълнение: Е-NE - 2-3 бала;
Средно газене: d = 2.80 m;
Наветрена площ на борда и настройките: Q = 199.3 m2;
Площ на платната: Sп = 1106 m2;
Водоизместване: 346, 92 m3.
Таблица 3.7
ИК

Vвв [ m/s ]

КЪвв

α

COG

VПЪ [kn]

SOG [kn]

0900

18.5

0600

+ 21.40

130.80

9.7

9.8

1300

17.4

0780

+ 21.10

150.80

9.6

9.8

1700

15.0

1240

+ 13.30

182.50

9.2

9.3

2100

12.4

1750

+ 1.00

211.70

9.0

9.2

За оценка на резултата е приложен метода на относителното привързване,
чрез който са получени СКГ на определения ъгъл на дрейфа mα и на скоростта по
ПЪ - mcog:
mα = + [ ∑ ( ПЪαi - COGi) n ]1/2 = + 0.50
mcog = + [ ∑ ( Vпъi - SOGi) n ]1/2 = + 0.15 kn

(3.7)
(3.8)
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Резултатите дават точност, която е напълно удовлетворителна от гледна точка
на практиката.
Показаните разчети са проверени за още две скорости на кораба - 6 и 11 kn,
съответно при вятър със скорост W = 11.0 m/s и 14.5 m/s, но за останалите три
варианта на ветрилна площ и при вариантите на различно газене и натоварване, и
дават аналогични резултати за точността.
За намиране на скоростта при различни курсови ъгли на вимпелния вятър и
ъгъл на атака е съставена таблица, която е поместена в Приложение № 15.
Направена е проверка за намиране на оптималния лавировъчен ъгъл при
плаване между две точки при насрещен вятър и е сравнен с разчетния, показан в
таблица 3.8:
Таблица 3.8
Скорост на
вятъра,
m/s

Оптимален
лавировъчен ъгъл
lопт

Направление на вимпелния вятър
относно ДР, KЪВВ, kn
20°
25° 30° 35° 40° 45° 50°
1,8
2
2,3
2,6
3,2
3,6
4

3

lопт = 71°

5

lопт = 67°

2

2,6

3,3

3,9

4,4

4,9

5,5

7

lопт = 65°
lопт = 63°

2,2

2,9

3,8

4,4

5,2

5,9

6,4

2,5
2,7

3,3
3,6

4
4,2

4,7
4,8

5,5
5,8

6,5
6,8

7,1
7,4

2,8

3,4

4,3

4,9

5,6

6,7

7,5

9
11
13

lопт = 61°
lопт = 60°

3.4.2 Резултати от движението на ветрохода срещу вятъра
Параметри: Скорост на истинския вятър W = 15- 17.5 kn = 7.7 - 9 m/s;
Посока на истинския вятър Kw = 600;
Направление за движение ПЪα = 750;
φ1 = 430 06, 8’ N;
λ1 = 0280 51, 7’ E;
φ2 = 430 07, 8’ N;
λ2 = 0280 54, 5’ E;
Разстояние между точките по ЛПЪ = 4.0 NM;
Вълнение: N-NE ( 0 - 300 ) – 1-3 бала;
Средно газене: d = 3.00 m;
Наветрена площ на борда и настройките: Q = 199.3 m2;
Площ на платната: Sп = 303 m2. (I-ви щормови вариант);
Водоизместване: 243, 2 БТ.
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Изпълнение на движението и анализ на резултатите: Корабът маневрира
към началната точка с вдигнати ветрила съгласно I-ви щормови вариант. Изчислени
са параметрите на лавировка:

- секторен ъгъл ϕ = 150;
- ъгъл на лавировка lопт = 31°;
- скорост на кораба на лавировъчен курс Vl= 4,3kn;
- скорост на вимпелния вятър Vвв = 8.1 – 9.2 m/s;
- ъгъл на атака δ = 12°;
- курсови ъгъл вимпелния вятър на ляв галс = 16° д/б;
- курсови ъгъл вимпелния вятър на десен галс = 44° л/б;
- брой лавировъчни курсове 5;
- ъгъл на дрейфа при лавиране α = + 2.8°.
Със заемането на началната точка, корабът ляга на ИК = 44° (първи
лавировъчен курс). Ъгълът на крена е θ = 5° л/б.
В точка с координати: φ1 = 430 08, 4’ N; λ1 = 0280 52, 5’ E корабът ляга на втория
лавировъчен курс с отклонение на руля - 150 дясно руля. Дължината на галса е 2.7
NM. При установяване на курса, скоростта спрямо дъното достига 4.4 – 4.5 кn, а
кренът ζ = 8° д/б. Траекторията на движение е показана на фиг. 3.6.

N, φ
20

3
φ2= 430 07, 8’ N;

100

4
1

λ2 =028054, 5’ E;

ПЪ = 750

2

1

2

λ, ω
φ1= 430 06, 8’ N; _________ разчетна траектория на движение;
λ1 = 028051, 7’ E; ------------- траектория, получена по данни от СНС;

Фиг. 3.6 Траектория на движението на ветрохода при плаване срещу вятъра
Величината на пределната СКГ по направление, перпендикулярно на втория
галс, е с размер 91.2 m. На галса между втората и третата точка грешката се
увеличава на 110 m. Грешка от такъв порядък може да се обясни с промяната на
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силата на вятъра за времето на движение и с увеличението на крена до 10-110 при
поривите. Тук е пренебрегнато влиянието на ветровото течение, което при такъв
вятър може да бъде заложено с курс Кт = 240

0

и скорост V = 0.3 - 0.4 kn. Грешките

са изчислени с помощта на Лапласова функция при зададена вероятност
Рзад = 99.9 %.
По данни на чартплотера е установено, че ветроходът е изминал разстояние
до крайната точка на лавировъчните курсове с 12% по-голямо от разчетното.
Средната скорост на прехода е 4.3 kn, а максималната 5.1 kn. Време на реалния
преход - 72 min.
3.4.2 Резултати от движението на ветрохода на курс халфвинд.
Параметри: Скорост на истинския вятър W = 17.5 kn = 9 m/s;
Посока на истинския вятър Kw = 350;
Направление за движение ПЪα = 1100;
φ1 = 430 10, 1’ N;
λ1 = 0280 53, 5’ E;
φ2 = 430 07, 9’ N;
λ2 = 0290 01, 2’ E;
Разстояние между точките по ЛПЪ = 6.0 NM;
Вълнение: N-NE ( 0 - 300 ) - 2-3 бала;
Средно газене: d = 3.00 m;
Наветрена площ на борда и настройките: Q = 199.3 m2;
Площ на платната: Sп = 303 m2; (I-ви щормови вариант)
Водоизместване: 243, 2 БТ.
Изпълнение на движението и анализ на резултатите: Със заемането на
началната точка, корабът ляга на ИК = 105°, поради разчетен ъгъл на дрейфа
α = + 5.0°. Ъгълът на крена е ζ = 9° д/б.
Изчислени са параметрите на движение:

- скорост на кораба по ЛИК Vх= 6,8 kn;
- скорост на кораба по ЛПЪ Vпъ = 7,2 kn;
- скорост на вимпелния вятър Vвв = 8.5 – 9.2 m/s;
- ъгъл на атака δ = 15°;
- курсови ъгъл на вимпелния вятър на галса = 80° л/б;
- ъгъл на дрейфа α = + 5.0°.
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По данни от СНС истинската скорост на кораба спрямо дъното SOG не излиза
вън от границата на 10 % грешка, дължаща се на смущаващото действие на
вълнението. За поддържане на ветрохода на разчетения ИК, перото на руля е
отклонено на 80 към левия борд.
Увеличена е площта на ветрилното стъкмяване, като е вдигнат грот стен
стаксела допълнително, при което скоростта нараства на 7.5 kn. В точка с
координати φ1 = 430 12, 3’ N; λ1 = 0280 55, 2’ E визуално е определено, че височината
на вълнението е намаляла, а дължината на вълната е увеличена. Направени са
разчети за ℎВ = 0,3 m и 𝜆В = 4,5 m, при което е променен ъгъла на атака на ветрилата
на δ = 11°. В резултат скоростта на ветрохода нараства до 8.2 kn и ъгъла на перото
на руля е намален на 60.
Разчетната траектория на движение е показана със син цвят на фиг. 3.7, а
данните от СНС са показани с пунктирана червена линия.

N, φ

промяна на данните
за вълнението
φ1= 430 10, 0’ N;
λ1= 028053, 5’ E;

S=6

NM

ПЪ = 1100

λ, ω
_________ разчетна траектория на движение;
------------- траектория, получена по данни от СНС;

φ2= 430 07, 9’ N;
λ2 = 029001,2’ E;

Фиг. 3.7 Траектория на движението на ветрохода на курс халфвинд
До промяната на параметрите на вълнението максималната грешка по
направление, перпендикулярно на линията на курса има средна стойност 52 m. При
това пределната СКГ намалява на 35 m. Получените отклонения от разчетните
също могат да се обяснят най-вече с промяната на силата на вятъра по време на
движението.
Изминато е разстояние, което надвишава с 6.5 % разчетното при средна
скорост 7.2 kn и достигане на максимална скорост преди крайната точка от 8.4 kn.
65

3.4.3 Резултати от движението на ветрохода при попътен вятър.
Параметри: Скорост на истинския вятър W = 20.5 kn = 10.5 m/s;
Посока на истинския вятър Kw = 150;
Направление на движение ПЪα = 2150;
φ1 = 430 10, 8’ N;
λ1 = 0280 46, 5’ E;
φ4 = 430 04, 3’ N;
λ4 = 0280 40, 2’ E;
Разстояние между точките по ЛПЪ = 8.0 NM;
Вълнение: N-NE (0 - 300) - 1-2 бала;
Височина на вълната hв = 0.4 m;
Дължина на вълната λв = 3.5 m;
Средно газене d = 3.00 m;
Наветрена площ на борда и настройките Q = 199.3 m2;
Площ на платната: Sп = 303 m2. (I-ви щормови вариант);
Водоизместване: 243,2 БТ.
Изпълнение на движението и анализ на резултатите:

Със заемането на

началната точка корабът ляга на ИК = 217°, поради разчетен ъгъл на дрейфа
α = - 2.0°. Ъгълът на крена е ζ = 4° л/б.
Изчислени са параметрите на движение:

- скорост на кораба по ЛИК Vх= 8,8 kn;
- скорост на кораба по ЛПЪ Vпъ = 8,3 kn;
- скорост на вимпелния вятър Vвв = 9,1 m/s;
- ъгъл на атака δ = 12°;
- курсови ъгъл вимпелния вятър на галса = 160° д/б;
- ъгъл на дрейфа α = - 2.0°.
15 минути след лягането на курса скоростта на ветрохода по данни от СНС
достига стойност Vпъ = 8,6 kn. Наблюдавано е засилване на вълнението, породено от
засилване скоростта на вятъра до 10-12 m/s.
Преизчислени са параметрите на движение за ℎв = 0,5

m и 𝜆В = 5 m и е

променен ъгъла на атака на ветрилата чрез натягане на шкотите на главните платна
до величина

δ = 11.50. Траекторията на разчетното движение и реалното движение

по ЛПЪ, получено по данни на СНС, е показано на фиг. 3.8.
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Фиг. 3.8 Траектория на движението на ветрохода при попътен вятър
Установено е, че страничното сместване нараства с времето от 15 m до 50-55
m, особено след третата контролна точка, което показва увеличаване на ъгъла на
дрейфа над разчетния с 1.50. Понеже допълнителни разчети не са извършвани, а
след WP3 вятърът непрекъснато увеличава скоростта си над 12 m/s, е прието
грешката в определения дрейф да не се взема под внимание. Ветроходът развива
средна скорост от 8.6 kn при разчетна скорост 8.3 kn, като при подхождане към WP4
скоростта достига стойности от 9.8 - 9.9 kn.
Приложение № 16 описва подробно техническото изпълнение на брам реята на
ветроходен кораб „Роял Хелена”.

3.5 Изводи.
1. Експерименталната проверка на изследване зависимостите между курса и
скоростта на многомачтов ветроходен кораб от посоката и скоростта на вимпелния
вятър, ъгълът на атака, вида и площта на ветрилното стъкмяване, при разчитане
маршрута за движение на кораба, показват че при наличие на автоматизирана
система (АС) ще се сведе до минимум необходимостта опита и практиката на
капитаните на ветроходи да са основния фактор за постигане на оптимално
управление.
2. АС ще гарантира предпазването на кораба от загуба на рангоут и такелаж и
допускането на опасни ъгли на накреняване.
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3.

Провереният

при

експериментите

информационен

модел

улеснява

комплексното отчитане на външните фактори и отразява влиянието им върху
управлението на ветроходен кораб при отчитане на реалните му технически
характеристики и ветрови потенциал.
4. При експерименталното изследване констатираните отклонения в маршрута
на следване и посоката и големината на дрейфа показват, че предложените методи
за разчет дават резултати с достатъчна за практиката точност и могат да се
използват при реализиране на представения алгоритъм за управление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дисертационният
обобщение

на

труд

всички

представлява

обстоятелства,

опит
които

за

конструктивен

влияят

на

анализ

движението

и
на

многомачтовите ветроходни кораби под ветрила и генерира в себе си идеята за
напълно

автоматизирано

управление.

В

резултат

на

разработването

на

дисертационния труд са направени следните научно-приложни и приложни приноси:
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ:
1. Разработен е комплексен информационен модел за управление на
многомачтов ветроходен кораб при различни хидро-метеорологични условия,
отчитащ посоката и скоростта на вятъра, силата на вълнението и ТТД на кораба на
базата на постъпваща информация от всички навигационни прибори и системи на
борда.
2. Предложен е нов подход за по-бързо определяне на скоростта и големината
на дрейфа при промяна на външните условия на плаване.
3. Въведено е ново понятие – „ъгъл на ветрилното стъкмяване”, отчитащ
ориентирането на ветрилната площ спрямо реалната линия на движение на
ветрохода.

ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ:
1. На базата на задълбочено изследване взаимодействието на ветрилното
стъкмяване с обтичащия го поток, са формулирани практически правила за
определяне на ъгъла на атака, подбор на ветрилата и промяна на ветрилната площ
с цел достигане на оптимално възможна скорост на галса.
2. Формулирани са изискванията за създаване на автоматизирана система,
която да улесни управлението на ветроходните кораби.
3. Реализиран е проект на ветроходен кораб с участието на докторанта и са
проверени на практика теоретичните разчети за установяване параметрите на
неговото движение.
4. Създадена и внедрена в практиката е нова система за плавно регулиране на
площта на горните три прави ветрила (горен марсел,брамсел и бомбрамсел) на
ветроходния кораб, позволяваща кренящият момент да се държи в допустимите
граници.
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АПРОБАЦИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Резултатите, представени в дисертационния труд, са свързани с извършването
от докторанта на разчетите по създаването на многомачтов ветроходен кораб, тип
“баркентина”, проект „Варна”. По този проект с активното участие на докторанта е
реализиран ветроходният кораб „Роял Хелена”, на който той е бил дългогодишен
капитан.
По време на ходовите му изпитания, при плаванията в различни хидрометеорологични условия в Черно море и при участието на кораба „Роял Хелена” в
международните регати Tall Ships

през последните 10 години, докторантът

многократно е извършвал изследвания, свързани с изпълнението на целта и
задачите на дисертационния труд, голяма част от които са представени в трета
глава.
Дисертационният труд отразява натрупания дългогодишен опит на докторанта
като капитан на два ветроходни кораба - „Калиакра” и „Роял Хелена” и представлява
не само обобщение на знанията му по ветроходство, но отразява и идеите му по
автоматизиране движението на ветроходните плавателни съдове.
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ANNOTATION
Author: Ivo Mihailov Lazarov

The application of mathematical modeling in the handling of multi-masted sailing
vessels will render the safety of navigation less dependent on the Master and crew’s level
of expertise. It will also reduce the likelihood of human errors in decision taking when
sailing in stormy weather.
The dissertation paper aims at improving the handling of a multi-masted sailing ships
in complex hydro-meteorological conditions. The study presents a constructive analysis
and a summary of all circumstances that may affect the movement of multi-masted vessels
under sail. It also provides a solution for a fully-automated conning of such vessels.
The mathematical model of ship-handling proposed in the dissertation could serve as
a basis for the development of a simulator that will not only train sailing crews but also
check their adequate response when navigating in complex hydro-meteorological
conditions.
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