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ABSTRACT:
There are many mathematical ship models, but at all the analytical prediction of vessel
dynymics still is unclear. The autors suggests, that a simulation with some approximations that
can be used for uneversal assessments of of ships manouverings. The present model is for wide
range of ships sizes and has entrance data, which is availibale on ship's AIS. The autors believe
that it can be powerful for arrangment and the use of port tugs during ship's manoeuvre.
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1. Общи формулировки на задачата.
С помощта на математически модел да се състави универсално решение обединяващо
колкото може по-широк клас кораби и да разполага с възможно най-много преобладаващи
фактори взети под влияние. Математическият модел да е достатъчно ясен, че експертно лице
да може да вземе експертно решение за кратък срок. Необходимо е дабъде досататъчно
нагледен, че да показва действащите сили и да позволява статично сравнение на действащите
моменти и да позволява динамична симулация за широк диапазон ситуации.
На тази база да се направят изводи за достатъчната ефективност на използваните
буксири в засимост от преобладаващия вятър. За извършване на оценка на възможността за
заставане и снемане, трабва да се вземе предвид газенето на кораба и стойността на
диферент, влиянието на плитководиети и броя и начина на закрепване на буксирите.
В предвид сложността на задачата, математическия модел може да се направи със
следните допускания: влиянието на свободната повърхност и вълновото съпротивлението
могат да се пренебрегнат; кренящият момент от перото на руля е достатъчно малък и
допълнителното съпротивление от крен на кораба може да се пренебрегне; няма обособени
течения в акваторията на пристанище Варна, с което ефектът на течението може да не се
отчитат и ефектът на близостта на кейовите стени и каналите се счита за неопределящ в
случая и може да се пренебрегне.
На база на тези допускания, математическия модел следва да е в равнината, с три
степени на свобода: напречно и надлъжно сместване и въртене около зададена ос, с радуис
вектор на подвижната координатна система.
2. Съставяне на уравненията за движение.
Общият вид на модела на нашата система ще се описва със следното тензорно
уравнение.
, където
лявата част на уравненията ще има вида, в случай че началото на координатната система е
свързана с мидела на съда:
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Тогава радиус вектора на началото на подвижната координатна система ще се
дефинира с: = [x y ψ]T е позиционния вектор и вектора на линейната скорост да бъде: v =
[u,v,r]T , където u, v и r са съответно фронталната, латералната и ъгловата скорост на кораба,
а ψ ще има смисъл на курс. Векторът на главните сили по двете оси и техния момент е
Тензорите с индекс S представляват масовите, инерционни, кориолисови и
центробежни усилия при движението на кораба сам по себе си.
Тензорите с индекс A представляват масовите, инерционни, кориолисови и
центробежни усилия от действието на флуида. , са сътветно присъединените маси по
двете оси,
са присъединените статични моменти и
е присъединения инерционен
момент.
По трите оси съответно:

Където H, R, P, W, Т, са съответните индекси за корпус, перо, винт и вятър.
Моделът на корпуса се симулира със следните уравнения:

Където е бездименсионното челно съпротивление.
Винтово-рулевата група е симулирана със следната матрица:
;

;

Кривите на действие на гребния винт могат да се намерят от пресечните графично или
аналитично със стандартна серия дискове. По [b-series], регресионните полиноми са
съответно за:
39 събираеми и 47 събираеми за
, δ – ъгъл на
отклонение на перото;
– позиция на руля; tR, αH и xH
– коефициенти на взаимодействащите сили на винта, руля и
корпуса.
Вятърът е симулиран и проекциите на аеродинамичните сили
могат
да
се
представят
в
следния
вид:
и
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при съвместното въздействие на четирите влекача , където векторът
представлява еднопосочнaта сила на всеки един от влекачите, като в
симулацията е направено експоненциална загуба на ефективност на буксирите при
увеличаване на фронталната скорост.

Графики 1

3. Онагледяване и изводи.
В настоящия доклад, диференциалните уравнения са решени и онагледени, за
хипотетичен съд с размери максимални при преминаване на Панамския канал. В така
представения математически модел могат да се симулират едновременно действие на
винтово-рулевата група, вятъра, буксирите, газенето, диферента и влиянието плитководието.
Освен това е постигната универсалност за произволен съд, разбира се за сметка на точността,
но по мнението на авторите е напълно достатъчна за прогнозиране и оценка безопасността за
снемане, заставане и плаване по каналите в пристанище Варна. На графиките е изобразена
една и съща маневра, с предварително зададени буксири при скорост на вятъра 3 m/s
(Графики 1) и същата при 12 m/s (Графики 2). Така също са изобразени зададените сили от
буксирите и силите и моментите на наблюдавания вятър.
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