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АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА
Безопасността на корабоплаването е от жизнено важно
значение за морския транспорт. Факторите, влияещи върху нея са
многочислени, но от първостепенно значение е обезпечаването на
основните мореходни качества на кораба – плавателност и
устойчивост. Все повече на преден план възниква
необходимостта от възможности за текущата им оценка във
всеки един наложен от обстоятелствата момент.
Във връзка с това са и новите изисквания по отношение на
софтуерните продукти на борда на кораба, свързани с
натоварването и оценката на устойчивостта му. След влизането в
сила на MARPOL Annex I, Regulation 28 - Резолюция на Комитета
по опазване на околната среда[62]- МЕРС.248(66) на
Международната Морска Организация, кoрабособствениците са
задължени да осигурят необходимото програмно осигуряване на
борда на кораба.
Резолюция МЕРС.248(66) е одобрена на 04 април 2014г. и
влиза в сила на 01 януари 2016г.
В съответствие с изискванията на Резолюцията:
„Всички нефтени танкери трябва да бъдат снабдени с
програмен инструмент с възможности за оценка на изискваните
характеристики на устойчивост на неповредения и повреден
кораб. Програмният продукт трябва да е одобрен от
съответната администрация на основата на изискванията на
Международната Морска Организация”.[47],[65],[66]
Нефтените танкери, построени преди 1 януари 2016г.,
трябва да бъдат снабдени с необходимия програмен инструмент
по време на първия си основен ремонт, но не по-късно от 1 януари
2021г.
Софтуерните продукти, приложими за изчисление на
характеристиките на устойчивост на неповреден и повреден
кораб, се разделят на следните типове[36]:
Тип 1: Продукт, позволяващ оценка на устойчивостта на
неповредения кораб. Приложим е за тези кораби, за които не се
изисква проверка за повреден кораб.
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Тип 2: Продукт, извършващ оценка на устойчивостта на
неповреден и повреден кораб на основата на KG / GM
лимитиращи криви или на основата на предварително зададени
случаи на натоварване.
Тип 3: Продукт, позволяващ оценката на устойчивостта на
неповреден и повреден кораб чрез директно въвеждане на
предварително програмирани различни случаи на повреди, за
отделните варианти на натоварване, включително и
възможността за изчисление на междинни, неописани случаи.
Във връзка с описаните нормативни документи и
актуалността на проблема, е ясно, че е налице необходимостта от
разработване на автоматизирани информационни системи,
позволяващи експресната оценка на устойчивостта на кораба в
интерактивен режим с последваща визуализация.
ПРЕДМЕТ
Предметът на настоящата дисертация е създаването на
автоматизирана програмна система за оценка на устойчивостта на
неповреден и повреден кораб на основата на описание на
корабната форма и позволяваща директни изчисления на
непрограмирани предварително случаи на натоварване. Като цяло
програмният продукт да отговаря на изискванията на продукт Тип
2.
ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Цел на дисертационния труд е разработване и създаване на
методика, алгоритми и автоматизирана информационна система
за оценка на устойчивостта на морски транспортни кораби,
целяща подпомагане работата на командния състав при вземане
на решения по време на експлоатацията на кораба.
За постигане целта на дисертационния труд са поставени и
решени следните ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Разработване на методика за оценка на устойчивостта на
кораба чрез създавяне на диаграми на „гранична динамична
височина на масовия център” и на „гранична динамична
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начална напречна метацентрична височина”, до най-малкия от
реално възможните големи ъгли на крена: 40 градуса,

индивидуалния ъгъл на заливане  или  m , базирана на
световния опит в нормирането, на устойчивостта на кораба,
заложен в резoлюция MSC.267(85) на IMO[45].
2. Разработване на алгоритъм, който се базира на предложената
методика.
3. Изграждане на автоматизирана система на основата на
алгоритъма, даваща възможност за оценка на устойчивостта
на кораба в процеса на експлоатацията му.
4. Автоматизираната система да може да се прилага при
обучение на студенти и курсанти.
ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДИСЕРТАЦИЯТА
Част от изследванията и резултатите по дисертационния
труд са публикувани в три статии, две от които са изнесени на
международната научна конференция ICEST’2012 и една в
списание „Механика на машините“ 2017г. Още една публикация
е в процес на рецензиране в сп. „Elektronika Ir Elektrotechnika“ с
импакт фактор 0,358.
КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ
ТРУД
Увод
В увода е представена актуалността на разглеждания
проблем, като е обоснована необходимостта от създаването на
автоматизирана информационна система, в съответствие с
изискванията на Резолюцията МЕРС.248(66). Формулирани са
основните насоки на работа и е направена кратка характеристика
на структурата и съдържанието на отделните глави.
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ПЪРВА ГЛАВА. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ И РАЗВИТИЕ
НА МЕТОДИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА
КОРАБА
В Първа глава е направен преглед на литературни
източници, отнасящи се до осигуряване на устойчивостта на
кораба, съвременните критерии за оценка на устойчивостта, както
и на съществуващите програмни продукти в тази област.
Направен е анализ на статистическите данни на Lloyd’s Register и
на IUMI за причините, довели до загуби и гибел на кораби.
1.1. Статистически данни за случаите на аварии и гибел на
корабите
Гибелта и авариите на корабите обикновено са причинени
от: преобръщане през борд (поради неправилно разположен
товар), сблъсък на кораби (помежду си, в крайбрежни скали или
айсберги), пожари. Резултатът от анализа на обстоятелствата,
причинили авариите, показва, че в повечето от случаите,
причината за гибелта на корабите е загубата на
устойчивост.[57,58].
Според статистическите данни от IUMI[49], може да се
направи извода, че броят на потъналите или изчезнали кораби е
пряко обвързан с типа на кораба, големината, брутотонажа и
възрастта му. Голямо значение за безопасността на
корабоплаването имат и метеорологичните условия. Според
данните, най-мащабните загуби на кораби и хора се дължат на
различни природни бедствия, които най-често връхлитат
неочаквано. Само през периода 2006-2015г. над 45% от
потъналите кораби са вследствие на лоши метеорологични
условия.
Тенденцията за намаляване на честотата на общите загуби
за периода от 1999-2015 г. променя посоката си през 2015 г.
Според броя загубени плавателни съдове, ръст се наблюдава при
контейнеровозите, корабите за насипни товари, танкерите и
риболовните кораби.
Броят на загубите за всички времена е най-нисък през
2014г.[50] и се увеличава през 2015г. Данните показват, че
стремежът за модернизация и осигуряване на максимално добри
6

и безопасни условия за работа на екипажа дават все по-добри и
по-добри резултати в развитието на идеите през годините.
От данните, предоставени от IUMI, глобалната статистика
за морски катастрофи и статистическите данни на Лойд регистър,
могат да се направят изводите, че загубите, могат да бъдат
сведени до минимум, само ако се предприемат адекватни и
превантивни мерки. Статистиката доказва, че броя на морските
катастрофи и големината на финансовите загуби могат да бъдат
значително намалени чрез модернизация на корабите, подбор на
обучен
и
квалифициран
екипаж.
Използването
на
информационни системи, подпомагащи командния състав в
ежедневната му работа е също възможност в тази посока.
1.2. Развитие на методите за оценка на устойчивостта на
кораба
От направения в т.1.2. на дисертационния труд анализ се
вижда, че различните инциденти в световната морска история
катализират по-нататъшното развитие на изследванията и
въвеждането на нови регламенти по отношение на устойчивостта
на кораба. Примери в това отношение са
Международната
Конвенция за Предотвратяване на Замърсяването от Корабите
(MARPOL), Конвенция по Безопасност на Човешкия Живот на
Море (SOLAS) и др.
През 2008г. IMO приема Международния Кодекс за
устойчивост на кораба в неповредено състояние (IS Code), който
обобщава натрупания до тогава опит в областта на осигуряване
на безопасността на корабоплаването.
Целта на кодекса е въвеждането на критерии за устойчивост
и други мерки, имащи за цел осигуряването на безопасно плаване
на всички видове кораби и минимизиране на риска за корабите,
екипажа и пътниците, както и за околната среда.
Кодексът е одобрен с Резолюция MSC.267(85) [45] на
Комитета за морска безопасност и има изменения на 05 юни
2015г.
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1.3. Критерии за устойчивост на корабите според
изискванията на „ 2008-IS CODE”
Разгледани са критериите за устойчивост на корабите
според „Международния Кодекс“ за устойчивост на кораба в
неповредено състояние – „ 2008-IS Code”.
1.3.1. Критерий на времето
Критерият оценява способността на кораба да устои на
внезапен порив на вятъра и при наличие на бордово клатене,
както е показано на фиг. 1.6. с отчитане на следното:
Първоначално корабът се намира под действието на вятър с
постоянна скорост, насочен перпендикулярно към диаметралната
равнина на кораба. Кренящият момент има рамо l w1 и ъгъл на
статичен крен  0 .

Фиг. 1.6. Критерий на времето

Предполага се, че корабът, под въздействието на
вълнението изпитва бордово клатене и се отклонява от
положението на равновесие  0 до ъгъл на крен при бордовото
клатене 1 към наветрената страна (на ляв борд) – Фиг.1.6.
В този момент върху наклонения на ляв борд кораб действа
динамически приложен кренящ момент с рамо l w 2 , което е един и
половина пъти по-голямо от рамото l w1 . В резултат корабът се
наклонява на противоположния борд.
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Изчисляват се и се сравняват площите S A и S B
(защриховани на фигурата). При това площта S B е ограничена от
кривата GZ  f   , хоризонталната права, съответстваща на
кренящото рамо l w 2 и ъгъл на крен, който е по-малкият измежду

 2  500 или ъгъла на заливане  f , или на ъгъла на крен  c
(съответстващ на втората точка на пресичане на правата l w 2 с
кривата GZ  f   ).
Корабът отговаря на изискванията на критерия на времето,
ако S B  S A .
1.3.2. Изисквания към диаграмата на статична
устойчивост и началната напречна метацентрична височина
ДСУ се нормира по следния начин:
Площта A (фиг. 1.7.) от диаграмата до ъгъл на крен   300
да не е по-малка от 0,055 m.rad (метър  радиан).
Площта B до пределния ъгъл  , който се трактува като
най-малкия от трите варианта (ъгъл на заливане  , ъгъл на
максимума  m , ъгъл, равен на 40 0 ), да не е по-малка от 0,09
m.rad.
Площта C – заключена между ъглите   300 и    да не
е по-малка от 0,03 m.rad.
Максималното рамо GZ max при ъгъл на крен  m  300 да е:
-

GZ max  0.25m при Lpp  80m ;

-

GZ max  0.2m при Lpp  80m .

Началната напречна метацентрична височина GM да бъде
положителна за всички случаи на натоварване, с изключение на
празен кораб.
IMO препоръчва GZ min  0.15m (без да се отчитат
свободните повърхности на течните товари).
Ъгълът на залез на диаграмата на статична устойчивост 
да не е по-малък от 60 0 .
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Фиг.1.7. Нормиране на диаграмата на статична устойчивост

1.4. Оценка на устойчивостта на кораба на основата на

автоматизирани системи за работа в реални условия
В последните години интересът към автоматизираните
системи, свързани с устойчивостта на кораба, силно нараства.
Известни програмни продукти в това отношение са:
FleetMan&LoadMan 3.0, PC Stability 1.0, GHS, Autoload, Hydro,
LoadSafe, CargoMaxTM.
Софтуерът, който се инсталира на борда на даден
плавателен съд, трябва да отговаря на редица изисквания. Освен
това е необходима валидация на получените числени резултати,
като обикновено се привежда необходимата точност на
изчисленията за отделните характеристики на кораба [37].
Изводи
1. Проблемите, свързани с устойчивостта на кораба, винаги са
били и са обект на изключително внимание, тъй като са
свързани с безопасността на корабоплаването и опазването на
околната среда.
2. Съвременните тенденции за осигуряване на безопасността са
по посока на създаване на нови регламенти, основаващи се на
натрупания опит в хилядолетната история на корабоплаването,
както и на създаването на програмни системи за оценка на
поведението на кораба в реалните условия на плаване.
3. Съществуващите в морската практика програмни инструменти
са със засилен комерсиален характер и труден достъп.
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ВТОРА ГЛАВА. МЕТОДИКА ЗА ТЕКУЩА ЕКСПРЕСНА
ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА КОРАБА
Във Втора глава е разработена методика за текуща
експресна проверка на устойчивостта на кораба чрез лимитиращи
криви на апликатите на центъра на тежестта на кораба и
началната напречна метацентрична височина. Методиката се
базира върху теоретично описание на корабната форма,
математически модел за изчисление на хидростатичните криви и
пантокарените, построяване на диаграмите на статична
устойчивост и проверката на допустимостта им от гледна точка
на изискванията на IS Code.
2.1 Входни данни
2.1.1. Таблица на ординатите
За изчисляване на геометричните характеристики на
корпуса на кораба чрез числени методи, се използва таблицата на
ординатите, която дава информация за полуширините на всяко
теоретично ребро на отделните водолинии. Тя представлява
цифрово описание на множество контролни точки от корпуса на
кораба във вид на координати. От тази гледна точка е необходимо
наличието на повече теоретични ребра.
2.1.2. Таблица на натоварването на кораба
Таблицата на натоварването на кораба съдържа данни за
масата на празния кораб (Light Ship) и координатите на центъра
на тежестта му, както и за масите на всички товари, намиращи се
на кораба, с координатите им на центъра на тежест. Данните за
Light Ship са величини, приведени в „Информация за
устойчивостта за капитана“ (Ship’s stability booklet; Loading
manual). По принцип тези данни остават непроменени за
периодите на експлоатация на кораба до основен ремонт.
Определянето им е на основата на провеждане на експеримент,
наречен „Опит на креноване“.
Таблицата на натоварване е в основата на товарния план
на кораба. Данните от плана за масите и координатите на
масовите им центрове, се нанасят в таблицата.
Таблицата на натоварване дава възможност за изчисление
на текущите стойности на масата на кораба   и координатите
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на центъра на тежестта му ( LCG , TCG и KG ) посредством
формулите:
n

LCG 

 0 LCG 0   LCG i qi
1



(2.1)

n

TCG 

 0 TCG 0   TCG i qi
1



(2.2)

n

KG 

 0 KG 0   KG i qi
1

,

където общата маса на кораба е

(2.3)

n

   0   qi .

(2.4)

1

Долният индекс “0” означава, че съответните данни се
отнасят за празен кораб, qi - тегло на i -тия товар, а n е броят на
въведените редове в таблицата.
2.2 Математически
модел
за
изчисление
на
хидростатичните криви и интерполационните криви на
рамената на устойчивост на формата на кораба
За изчисление на характеристиките на устойчивост на
кораба първоначално се изчисляват хидростатичните елементи и
рамената на устойчивост на формата. За целта се използва
таблицата на ординатите. Изчисленията се извършват за различни
стойности на линейния диферент на кораба t . Заложени са
изменения на линейния диферент в диапазона  1%Lpp .
Математическият
модел
за
изчисление
на
хидростатичните елементи и пантокарените на кораба включва:
 Изчисляване на подводния обем V , координатите на
центъра на водоизместване – LCB , TCB , KB и статичните му
моменти спрямо основните равнини .
При изчисленията се използват следните зависимости:
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V 

xF d 2

xF d 2

  y dz dx    y dz dx
s

x A d1

M yz

LCB 



p

(2.5)

x A d1

(2.9)

V

TCB 

M xz
V

KB 

M xy

(2.10)
(2.11)

V

Изчисляване на елементите на действащата водолиния

AW 

xF

 y

Ws

xA

LCF 

BM 

dx   yWp dx

(2.12)

xA

M y
AW

Ix
V

BM L 

xF

(2.17)
(2.18)

IyF
V

(2.19)

където:
 ys i  , yp i  са oрдинати на контролните точки от контура
на кораба за десен и ляв борд при зададен ъгъл на крен;
 z i  са апликати на контролните точки от контура на
кораба;
 M yz , M xz , M xy са статични моменти спрямо равнините
Kyz , Kxz и Kxy , изчислени чрез формули (2.6-2.8) в
дисертационния труд;

13

 M x , M y са статични моменти спрямо осите x и y ,
изчислени чрез формули (2.13-2.14) в дисертационния
труд;
 I x е централен инерционен момент на водолинията
спрямо оста x , изчислен чрез формула (2.15)
 I yF е централен инерционен момент на водолинията
спрямо оста y F , изчислен чрез формула (2.16)
Изчисляването на y i  и на z i  във функция от ъгъла на
крен се извършва чрез трансформация на координатната система
по зависимостите (2.20) и (2.21).
y  y cos   z sin 
(2.20)
z  z cos   y sin 
(2.21)
където y и z са ординати и апликати на контролните точки за
кораба в право положение.
 Изчисляване на рамото на устойчивост на формата KN
След направената трансформация на координатите на
контролните точки по формули (2.20) и (2.21), рамото KN се
изчислява по зависимостта:
M xz
(2.22)
V
2.3 Изчисление на параметрите на равновесното
положение на кораба спрямо водата и началната му
устойчивост
Получените данни се използват за определяне текущите
стойности на параметрите на равновесие – газене d  , ъгъл на
KN 

крен   , ъгъл на диферент   и линеен диферент t  , газене на
носа d F  и газене на кърмата d A  .
Параметрите на равновесие се определят в съответствие с
двете условия за равновесие на плаващия кораб, намиращ се в
състояние на абсолютен покой [5].
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От изчислената във формула (2.4) обща маса на кораба  ,
се определя обемното водоизместване:

V ,
(2.23)



където   1.025 t/m 3 е плътността на морската вода с усреднена
плътност.
От хидростатичните криви се определя газенето,
съответстващо на намереното водоизместване.
(2.24)
V d
За съответното газене се определят и стойностите на LCB ,
MCTC , LCF и KM . Заместват се във формули (2.21 – 2.26).
 LCG  LCB
t
(2.21)
MCTC
1
tg 
   arctg tg 
(2.22)
Lpp
 Lpp

(2.23)
dF  d  
 LCF tg
 2

 Lpp

(2.24)
dA  d  
 LCF tg
 2




GM  KM  KG
TCG
tg 
GM



(2.25)
(2.26)

2.4 Построяване на диаграмата на статична устойчивост
(ДСУ)
За конкретния случай на натоварване се построява текущата
ДСУ. За целта, за водоизместване V от пантокарените се
определя текущата стойност на рамото на устойчивост на
формата KN  f   . Чрез определената по товарния план
стойност на KG (2.3), се изчислява текущата стойност на рамото
на устойчивост на теглото LG по формулата
LG  KG sin  .
(2.27)
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В резултат се получава рамото на статична устойчивост
GZ    KN    KG sin  .
(2.28)
За получените стойности се построява диаграмата на
статична устойчивост, която се проверява по нормите на IS Code,
описани в т. 1.3.1 и 1.3.2 на Първа глава от дисертационния труд.
2.5 Диаграма на гранична динамична височина на
масовия център на кораба KG
За създаването на диаграма на гранична динамична
височина на масовия център (ГрДВМЦ) следва да се изследват
всички ДСУ в диапазона от „празен – 1 ” до „пълен –  n ” кораб
при зададен реален експлоатационен височинен толеранс на
центъра на тежестта KG . Този интервал варира за различните
кораби.
Това означава рамото на изправящия момент GZ да се
разглежда като функция на водоизместването  i , височината на
центъра на тежестта KG j и приетия ъглов интервал  n .
Понеже посочените аргументи определят:
рамото на устойчивост на формата
(2.29)
KN i , n  f  i ,  n 
и рамото на устойчивост на теглото
,
(2.30)
LG j , n  KG j sin  n
то рамото на статична устойчивост
GZ i , j , n  KN i , n  LG j sin  n
(2.31)
За изчисляването на рамото на формата KN i , n се използват
пантокарените на кораба.
Практическото използване на пантокарените е в диапазона
между водоизместването при „празен” и „пълен” кораб, като
1  100 ,  2  200 ,  3  300 и  4  min  m , 400  . По принцип за  4
се избира пределния ъгъл, който се трактува като най-малкия от
трите варианта –  ,  m или   400 . Ъгълът  обаче е
16

индивидуален за всеки кораб. Той зависи от газенето и не винаги
е приведен в документацията на кораба.
За всяко водоизместване на кораба  i от хидростатичните
криви се отчита апликатата на напречния метацентър KM i
Определят се напречните метацентрични височини G j M i ,
където
G j M i  KM i  KG j
(2.32)
За графичното оформяне на началния участък на всяка
диаграма на статична устойчивост следва да се начертае
тангентата в т.О, определена от началната напречна
метацентрична височина G j M i , издигната при   1 rad  57.30 .
Изчисляват се площите S 00 300 , S 00  и S 300  (фиг.2.9.) като
4

4

се сравняват с изискваните от 2008 IS Code. Изискванията са:
S 0 0  0.055 m.rad
 0 30
H 1  S 00   0.09 m.rad
(2.33)
4
 S 0  0.03 m.rad
 30 4
(2.34)
H 2 GZ j ,n  0.2 m при   30 0



H 3  G j M i  0.15 m

(2.35)

В случая, в който елементите на текущата ДСУ, построена
чрез приетата височина на центъра на тежестта, отговарят на
нормите H1 , H 2 , H 3  , съответното KG j се отчита като решение.
Ако:
1) една от сравняваните площи е равна на зададената от
IMO или
2) GZ j , 300  0.2 m или
(2.36)
3) G j M i  0.15 m

(2.37)
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гр

то следва, че височината KG j

е гранична при съответното
гр

водоизместване. Измежду всички получени стойности KG j за

 
гр

съответното водоизместване се избира минималната KG j

 

min

.

Построява се графиката KG
 f  i  , като зоната намираща
се над нея е недопустима при натоварването на кораба (фиг.2.10.).
гр
j min

Фиг.2.10. Диаграма на граничната динамична височина на масовия
център

2.6 Диаграма на гранична динамична начална напречна
метацентрична височина GM
Диаграмата на граничната динамична начална напречна
метацентрична височина GM (ГрДНМВ) се основава на
текущите значения на минималната стойност на началната
метацентрична височина
GM min  KM  KG

или



гр

гр

(2.38)
гр

G j M i min  КМ i  KG i



min

(2.39)

Следователно диаграмата на ГрДНМВ е графичната
гр

обвивка на G j M i min (Фиг.2.11.).
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Фиг.2.11. Диаграма на ГрДНМВ

Стойността на изчислената в товарния план начална
метацентрична височина следва да е в зоната над графиката, за да
удовлетворява заложените изисквания.
Изводи
1. Представената методика се основава на пълно
математическо описание на хидростатиката и статичната
устойчивост на кораба във функция от натоварването му,
като при изчисленията е включен и диапазона на изменение
на експлоатационния линеен диферент на кораба  1%Lpp.
2. Получените на основата на математическия модел диаграми
на ГрДВМЦ и на ГрДНМВ, позволяват експресна оценка на
устойчивостта на кораба и дават възможности за
товарене/разтоварване при неописани в документацията
случаи на натоварване. Възможно е и разглеждането на
наводняването на определен отсек от кораба като неописан
случай на натоварване.
3. Диаграмите за граничните динамични височини,
включващи изисквания по отношение на площите в
диаграмата на статична устойчивост, нормират и
динамичната устойчивост на кораба.
ТРЕТА ГЛАВА АЛГОРИТЪМ НА АВТОМАТИЗИРАНАТА
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
В Трета глава е представен обобщен алгоритъм на
автоматизираната система за оценка на устойчивостта на кораба.
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Показани са и отделните алгоритми за изчисления в модулите на
системата.
3.1. Инициализиращ блок
Инициализиращият блок се изпълнява еднократно при
инсталирането на програмата на съответния кораб. Входните му
данни са: таблица на ординатите; таблица на натоварването;
информация за устойчивостта на кораба. На тяхна база се
извършват всички изчисления нужни за нормалното
функциониране на програмата.
В инициализиращия блок се изчисляват:

хидростатични криви;

рамена на устойчивост на формата;

лимитираща крива на апликатите на центъра на
тежестта на кораба;

лимитираща крива на стойностите на началната
напречна метацентрична височина.
Първите две са необходими за построяването на ДСУ, чрез
която се извършва оценка на устойчивостта на кораба, а чрез
другите две се извършва текуща експресна проверка на
устойчивостта му.
Обобщената блок-схема на инициализиращия блок е
показана на фиг. 3.1.
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Фиг. 3.1. Блок-схема на инициализиращия блок

Пълният алгоритъм на програмния модул „Изчертаване на
граничните криви за KG и GM съобразени с изискванията на
IMO” е показан на следващата фигура (фиг.3.5).
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Фиг. 3.5. Блок-схема на пълния алгоритъм на програмният модул
„Изчертаване на граничните криви за KG и GM съобразени с изискванията
на IMO”
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3.2. Основен блок
Блокът на основната програма се изпълнява многократно:
при всяко стартиране на програмния продукт или при промяна в
таблицата на натоварването. Резултатът от изпълнението му
предоставя на капитана необходимите данни за оценяване
устойчивостта на кораба, а именно елементите на равновесното
му положение и диаграмата на статична устойчивост,
Входни данни за алгоритъма са текущата таблица на
натоварването и mat-file, съдържащ данните с хидростатичните
елементи на кораба, рамената на устойчивост на формата и
диаграмите на гранична динамична височина на масовия център
и на граничната динамична метацентрична височина.
При неповреден кораб се изчислява текущото му
равновесно положение и координатите на центъра на тежестта му.
Изчертава се съответната диаграма на статична устойчивост и се
проверява дали тя удовлетворява изискванията на ISCode и ако те
са спазени, следва че товарът е разположен правилно и корабът е
устойчив. При „не“ корабът е неустойчив и следва да се направят
промени в разположението на товара.
В случай на авария, ако текущата стойност на KG е под
лимитиращата крива KG min и текущата стойност на GM е над
гр

лимитиращата крива за GM корабът се приема за устойчив.
Обобщен алгоритъм на основния блок е показан на фиг.3.6.
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Фиг. 3.6. Обобщена блок-схема на основната програма

Изводи
1. Предложените алгоритми и блок-схеми представят в
детайли
последователността
при
изчисление
на
параметрите на положението на кораба спрямо водата и
характеристиките
на устойчивостта му според
изискванията на ISCode.
2. Предлаганите алгоритми дават възможност за експресна
оценка на устойчивостта и параметрите на положението на
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кораба за зададено натоварване и оценка на съответствието
им с изискванията.
3. Оценката на устойчивостта на кораба може да бъде
извършена както на основата на текущата диаграма на
статична устойчивост, така и с използване на граничните
криви за апликатата на центъра на тежест/ напречната
метацентрична височина.
4. По предложените алгоритми е възможно и разработването
на автоматизирана информационната система от вида
OBSS.
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
АВТОМАТИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
В Четвърта глава е представено описание на създадения
програмен продукт. Приведени са числени резултати от работата
на автоматизираната система.
4.1. Програмна среда
Програмният продукт е разработен в програмната среда на
MATLAB, версия R2016b. Едно от основанията за избора й, е
възможността да се обработват бързо големи масиви от данни,
каквито са координатите на контролните точки от теоретичните
ребра на корабния корпус, зададени посредством таблицата на
ординатите. Освен това програмната система е оптимизирана за
решаване на инженерни и научни задачи.
4.2 Тестови кораб за числени изследвания.
Разработеният програмен продукт е тестван за примерен кораб, е
избран въз основа на подробната информация за него в Интернет.
Корабът представлява крупнотонажен танкер (Табл. 4.1.) и е
избран за изследвания от Международната конференция на
опитните басейни за Програмата SIMMAN[103]. Таблицата на
ординатите за съответния кораб включва 65 теоретични ребра и
200 контролни точки (по 100 за всеки борд) за всяко теоретично
ребро.
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Lpp  320 .00 m

Дължина на кораба между
перпендикулярите
Дължина на кораба по водолиния

LWL  325 .50 m
B  58 .00 m
D  30 .00 m
d  20 .80 m

Ширина на кораба
Височина на борда на кораба
Газене на кораба

V  312622 .00 m3

Обемно водоизместване на кораба

CB  0 .8098

Коефициент на обща пълнота на
кораба
Коефициент на пълнота на
средното сечение
Скорост на движение на кораба

CM  0 .9980

s  15 .50 kn

Табл. 4.1. Таблица на главните размери на тестовия кораб

На фиг.4.3 е показана 3D визуализация на тестовия кораб.
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Фиг.4.3. 3D визуализация на тестовия кораб.

29

4.3 Описание на програмния продукт. Верификация и
валидация.
4.3.1. Описание на програмния продукт
На основата на приведените във Втора и Трета глава
методика и алгоритъм за оценка на устойчивостта на кораба е
създаден програмен продукт. Възможностите на продукта са
следните:
 На основата на разширена таблица на ординатите се
изчисляват хидростатичните елементи на кораба. Предвидена е
възможността те да бъдат получени в дапазон на изменение на
линейния диферент на кораба  1%Lpp . Получените данни могат
да бъдат визуализирани графично или таблично.
 Изчисляват се интерполационните криви на рамената на
устойчивост на формата на кораба, като отново е предвиден
гореспоменатия диапазон на изменение на линейния диферент на
кораба. Изчислените пантокарени могат да бъдат визуализирани
в графичен или табличен вид.
 С помощта на таблицата на натоварване се задава
конкретно натоварване на кораба и се изчисляват текущата маса
и координатите на центъра на масата на кораба. Таблицата се
визуализира, като има възможност за директна промяна на
натоварването в нея.
 Изчисляват се параметрите на положението на кораба
спрямо водата и началната му устойчивост. Получените
стойности се визуализират.
 Изчисляват се стойностите на рамената на статична
устойчивост на кораба и се построяват диаграмитe на статична
устойчивост. Последните също се визуализират.
 Получените данни от приведените по-горе изчисления се
съхраняват в програмната среда.
 На основата на данните се проверява устойчивостта на
неповредения кораб в съответствие с препоръките на IS Code.
 Построяват се диаграмите на граничните динамични
височини на масовия център на кораба и граничната динамична
напречна метацентрична височина. Диаграмите се визуализират.
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 Разработената програма може да работи и в интерактивен
режим, при условие, че от началния екран на автоматизираната
система се зададе промяна в натоварването на кораба.
 След промяната на натоварването отново се извършват
описаните по-горе оценки на устойчивостта и параметрите на
положението на кораба спрямо водата.
 По същество работата в интерактивен режим дава
възможност за задаване и на повреди – наводняване на отделни
товарни помещения в корпуса на кораба и изследване на
аварийната му устойчивост.
4.3.2. Валидация и верификация на програмния продукт
Проверката на точността на изчисленията с помощта на
програмата е извършена на основата на сравнение на
характеристиките на плавателност на кораба с данните за
тестовия кораб. Примерно изчисленото обемно водоизместване
на кораба се отличава от това на тестовия кораб с около 0.1%,
което е в границата на препоръчваното към програмните системи
(2%), в съответствие с изискванията, приведени в първа глава.
Програмният продукт е приложим за различни типове
морски транспортни кораби като танкери и сухотоварни кораби.
4.4. Автоматизирана информационна система (АИС)
Основен елемент на създадената автоматизирана
информационна система е командният дисплей. Той се състои от
три панела. Първият е табличен, вторият е графичен и
визуализира текущата диаграма на статична устойчивост, а от
третия панел могат да се визуализират хидростатичните криви,
пантокарените и диаграмите на гранична динамична височина на
масовия център и гранична динамична начална напречна
метацентрична височина (фиг.4.4.)
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Фиг.4.4. Команден дисплей на АИС

От командния дисплей могат да бъдат въвеждани промени в
таблицата на натоварването на кораба. (Фиг.4.4.) Системата
автоматично проверява за нередности при въвеждането на
данните, като сигнализира при допуснати грешки и при опит за
коригиране на данните за празния кораб.
Промените на стойностите в таблицата на натоварването се
съхраняват след натискане на бутона Update при което данните в
таблицата се актуализират. Следва осъвременяване на
параметрите на текущото равновесно положение на кораба.
Визуализира се текущата ДСУ на кораба за зададеното
натоварване, и характеристиките й в съответствие с изискванията
на IS Code.
От третия панел, чрез падащо меню, могат да се изберат
стойности за линейният диферент t  1, 0, 1, 2 m , за които да се
визуализират
съответните
хидростатични
криви
и
интерполационни криви на рамената на устойчивост на форматапантокарените.
На фиг.4.8 са визуализирани хидростатичните криви на
кораба за плаване при линеен диферент t  0 .
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Фиг.4.8.Хидростатични криви при нулев ъгъл на диферент на
тестовия кораб

На фиг.4.10. са представени интерполационните криви на
рамената на устойчивост на формата за кораба при нулев ъгъл на
диферент.

Фиг.4.10. Пантокарени на тестовия кораб

Оценката на устойчивостта може да бъде извършена както
на основата на текущата диаграма на статична устойчивост , така
и с използване на кривите (диаграмите) на допустимите
максимални стойности на апликатата на центъра на тежест на
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кораба (фиг. 4.11) или на основата на допустимите минимални
стойности
за
напречната
метацентрична
височина
(фиг.4.12.). Ако изчислените стойности на KG и GM за
текущото обемно водоизместване са в допустимите зони за KG
(Acceptable zone for KG ) и GM (Acceptable zone for GM ), то
корабът е устойчив.

Фиг.4.11. Диаграма на граничната динамична височина на масовия
център на тестовия кораб

Фиг.4.12. Диаграма на граничната динамична начална напречна
метацентрична височина на тестовия кораб
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Изводи
1. Системата е приложима за различни типове морски
транспортни кораби, като софтуерът е изграден по начин,
отчитащ спецификата на съответния кораб.
2. Програмната система дава възможност за оценка на
плавателността и устойчивостта на кораба в процеса на
експлоатацията му, както и проиграването на екстремни
ситуации.
3. Предимство на предлаганата и разработена програмна
система е работата ѝ в интерактивен режим, при който, от
началния ѝ екран има възможност за промяна на
натоварването на кораба.
4. Програмният продукт може да се използва както на борда на
кораба, така и в отделен операционен център, включително
и за непосредствено обучение на морски кадри.

труд
1.

2.

3.

4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процеса на разработване на настоящия дисертационен
са постигнати следните резултати:
Анализирани са съвременните тенденции за осигуряване на
безопасност на кораба по посока на създаване на нови
регламенти, както и разработването на програмни системи
за оценка на поведението му в реални условия на плаване.
Приложен е математически модел за изчисление на
хидростатичните и интерполационни криви на рамената на
устойчивост на формата на кораба.
Разработена е методика за оценка на устойчивостта на
кораба чрез създаване на диаграми на „гранична динамична
височина на масовия център” и на „гранична динамична
начална напречна метацентрична височина”. Методиката се
основава на пълно математическо описание на
хидростатиката и устойчивостта на кораба във функция от
натоварването му.
На базата на предложената методика е разработен
алгоритъм на автоматизирана информационна система.
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5. Алгоритъмът е основа на създадения програмен продукт –
автоматизирана информационна система за оценка на
устойчивостта на морски транспортни кораби.
6. Автоматизираната
информационна
система
дава
възможност за работа в два режима: проиграване на случаи
на натоварване на основа на предварително изчислената и
запазена в програмната среда информация и работа в
интерактивен режим, чрез който могат да бъдат въвеждани
промени в натоварването на кораба.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА
НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ
И
ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ
1. Разработена е методика за текуща експресна оценка на
устойчивостта на неповреден кораб. Методиката се базира
на пълно описание на корабната форма и построяване на
диаграмите на „граничната динамична височина на масовия
център” и на „граничната динамична начална напречна
метацентрична височина”.
2. Разработен е алгоритъм, базиран на създадената методика.
3. Създадена е автоматизирана информационна система,
имаща характеристиките на софтуерен продукт Тип 2
съгласно изискванията на резолюция МЕРС.248(66), като
програмнaта реализация е изцяло авторска.
4. Програмната система е тествана с реални данни.
5. Автоматизираната система е приложима за тренажорна
подготовка на морски кадри за различни типове кораби.
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