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ABSTRACT 
This is attempt to be demonstrated, that mathematical prediction and simulation model 

can be used for assessment of the conditions in complex port maneuver and investigation of 

marine accidents. In this presentation is simulated the grounding of container vessel 
Independent venture with taken in consideration exact ship dimensions, exact force of the wind 

and approximate calculation of propeller and rudder action, but enough accurate to be used in 

maneuvering and slow speed. 
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1. Въведение. 

На 25.04.2014 заседна контейнеровоз Independent venture , със следните размерности и 

маневрени характеристики, както е указано в пилотската 

карта (фиг.1). 

Със съдействието на Varna Traffic, е приложен запис 

на действията на контейнеровоза преди засядането между 

буй 6 и буй 8 (фиг. 2). Снимките направени по време на 

снемането от засядане са направени от капитана на 

SANMAR XIV -  кап. Илко Маринов 9 (фиг. 3).  

 

Фиг.1. 

Ситуацията е станала при измерен вятър на 12 м/с с посока около 30-45 градуса, което е 

на границата максимално позволената за плаване в Канал 1.  

В опит да се направи максимално близка симулация, от по-късна маневра на следващо  

Фиг.2 

посещение на Independent venture и разговор със същият капитан, са получени не само 

приложените данни, а също така и водоизместването и газенето на кораба по време на 

засядането.  
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2. Математически модел и съставяне на уравненията за движение. 

Общият вид на модела на системата ще се описва със следната система уравнения: 

 

 

 

Където H, R, P, W, Т, са съответните индекси за корпус, перо, винт и вятър. 

3. Симулация на хидродинамичните сили действащи на корпуса, винта, перото и 

вятъра. 

Направени са два модела. Първият е основен, който е достатъчно достоверен при 

всички ъгли на дрейф и целия диапазон на скоростта и втори, който е достатъчно точен за 

предвиждане на маневрените харкатеристики в конструктивен етап.  

На фиг. 5 са симулирани циркулационните криви за двата на модела корпуса за 

експлоатационна скорост, които както се вижда са близки с тези на маневрената карта на 

мостика (фиг. 6)  и при маневрени скорости разминаването следва да е по-малко. Освен това 

в симулацията се извършва корекция за диферент, т.е. корабът е описан с реалното си газене 

на носа и кърмата. Винтово-рулевата група е симулирана както е показано на фиг. 7 и фиг. 8. 

Кривите на действие на гребния винт (фиг. 7) могат да се намерят от пресечните графично 

или аналитично със стандартна серия дискове. На фиг. 9 са изобразени съответните ветрови 

коефициенти по двете оси и въртящия момент в зависимост от наблюдавания вятър. В 

направената симулация се извършва корекция за газенето под кила, както е показано на фиг. 

10. 

 
 

фиг. 5 фиг. 6 

  
фиг. 7 фиг. 8 
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Фиг. 9 Фиг. 10 

 

4. Анализ и симулация на засядането. 

За начални условия се приемат, както са дадени по материала от VTS, скорост спрямо 

дъното 7 възла и курс спрямо дъното 100,9 градуса. Направлението в канала в този участък е 

91 градуса. По такъв начин за симулацията се използва, че истинския курс е бил 91 градуса, 

фронталната скорост 6,9 възла, латералната скорост 1,2 възла, което отговаря на пътевият 

ъгъл 100,9 градуса скоростта 7 възла. Предполагам, че на това място корабът вече трябва да е 

ориентиран най-малкото по направлението между буйовете, предвид силния дрейф от почти 

10 градуса. 

Симулация на Independent venture  с така уточнените начални условия и отклонение на 

руля 35 градуса наляво, без отчитане на влиянието на плитководието и при безветрие. С 

червено е реалния път на кораба по показаните снимки със съответните позиции на снимките 

(Фиг. 11).  

Симулация на Independent venture  с така уточнените начални условия и отклонение на 

руля 35 градуса наляво и с отчитане на влиянието на плитководието (Фиг. 12).  

Симулация на Independent venture  с така уточнените начални условия и отклонение на 

руля 35 градуса наляво, с отчитане на влиянието на плитководието и вятър 12 м/с от северо-

изток (Фиг. 13). 

Симулация на Independent venture  с така уточнените начални условия и отклонение на 

руля 15 градуса наляво с отчитане на влиянието на плитководието и вятър 12 м/с от северо-

изток (Фиг. 14). 

Ако се направи симулация при евентуално закъснение за поворота, в смисъл ИК и ПЪ 

да съвпадат: 

Симулация на Independent venture  с ПЪ 100,9, фронтална скорост 7 м/с и нулева 

латерална скорост, отклонение на руля 35 градуса наляво с отчитане на влиянието на 

плитководието и вятър 12 м/с от северо-изток. При този случай корабът неминуемо засяда 

дори преди буй 108, но излиза много от реалния път (Фиг. 15).  

Изводи: 

Ефектът на плитководието в случая дори има стабилизиращ ефект, въпреки силно 

увеличения радиус на циркулация и силния вятър, корабът се вписва нормално в рамките на 

канала, дори и с по-малко отклонение на перото при така установените начални условия, 

въпреки, че е силно сместен към страната на червените буйове.  

При някакви средни стойности примерно ИК 096, ПЪ 100,9 и вариация на вятъра 

примерно 12 м/с и 30 градуса (Фиг. 16), корабът много точно следва пътя и се вписва чисто, с 
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което може да се заключи, че има или грешно подадена или грешно изпълнена команда 

преди буй 108.  
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