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«ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ГОЛОВНИХ 

 РОЗМІРІВ ЕСКОРТНИХ БУКСИРІВ» 

яка представлена на здобуття наукового ступеня кандидата технічних  

наук за спеціальністю 05.08.03 – конструювання та будування суден. 

 

1. Актуальність дисертаційної роботи 

 

Розроблені в дисертаційній роботі висновки і рекомендації щодо визначення 

основних характеристик нових ескортних буксирів є, поза сумнівом, актуальними 

оскільки дозволяють надалі підвищувати рівень безпеки судноплавства в обмежених 

акваторіях портів, більш надійно оцінювати економічну ефективність їх роботи протягом 

усього життєвого циклу. 

Актуальність роботи обумовлена: 

− прискоренням процесу побудови великотоннажних транспортних суден; 

− необхідністю поповнення існуючого флоту портів України сучасними ескортними 

буксирами; 

−  необхідністю оцінки рівня надійності виконання основних задач функціонування 

ескортних буксирів; 

−  необхідністю підвищення економічної ефективності їх експлуатації. 

 

2. Достовірність і обґрунтованість результатів роботи 

 

Достовірність отриманих в роботі результатів забезпечується коректною 

постановкою цілей і завдань дослідження, використанням сучасних методів 

гідромеханіки, зокрема її чисельних та експериментальних методів, теорії вірогідності, 

аналізу статистичних даних та регресійного аналізу, теорії корабля і проектування суден, 

методів і критеріїв оцінки адекватності отриманих математичних моделей, а також 

послідовним використанням системного підходу при рішенні відповідних задач. 

 

  



3. Новизна результатів роботи 

 

Новизна результатів полягає в наступному: 

− вперше розроблено математичну модель інженерних та навігаційних якостей 

ескортного буксиру, в якій на основі даних оригінальних експериментальних досліджень, 

наведено метод визначення гідродинамічних сил які діють на корпус судна при русі з 

довільним кутом відносно швидкості потоку рідини що набігає в залежності від 

характеристик форми підводної частини; 

− вперше сформульовано задачу функціонування ескортного буксира певної 

потужності, в якій основною функціональною операцією обрано обслуговування 

сукупності суден різних типів і водотоннажності, що дозволяє ефективно обслуговувати 

обрану сукупність суден; 

− вперше в якості критерію ефективності обрано комплексний критерій економічної 

ефективності і надійності виконання буксиром основних функціональних операцій з 

урахуванням вимог класифікаційних товариств щодо забезпечення безпеки ескортних 

операцій при малих швидкостях ескортування; 

− вперше створено метод визначення головних розмірів і характеристик ескортних 

буксирів для стадій їх концептуального проектування. 

 

4. Повнота викладення основних результатів і особистий вклад автора 

 

За темою дисертаційної роботи опубліковано 8 наукових робіт, а саме: 5 статей у 

збірниках наукових праць, які включені до переліку наукових фахових видань України (1 

без співавторів), 3 статті в періодичних виданнях іноземних держав, 2 з яких входять до 

наукометричної бази Scopus, 9 тезах доповідей.  

Отримано авторське свідоцтво (в співавторстві) на комп’ютерну програму 

«EscortTug». Комп’ютерна програма  «EscortTugForces» рекомендована Регістром 

судноплавства до практичного використання при присвоєнні буксиру ескортного класу 

без проведення натурних випробувань після його побудови. 

Публікації автора в спеціалізованих наукових виданнях цілком відбивають зміст 

дисертації і її основні результати. 



Усі наукові положення, що містяться в дисертації і виносяться на захист, 

розроблені автором особисто. Усі матеріали інших авторів, використані для 

обґрунтування положень дисертації, приведені з точними посиланнями, включеними в 

список літератури. 

5. Значимість роботи для науки і практики 

 

Наукова і практична значимість дисертаційної роботи полягає в наступному:  

− розроблені математичні моделі інженерних та навігаційних якостей ескортних 

буксирів, моделі їх функціонування, критерії ефективності і надійності функціонування та 

узагальненого методу вибору оптимальних головних розмірів на концептуальній 

(дослідницькій) стадії проектування. 

Практичне значення отриманих результатів визначається наступним: 

− розроблений комплекс прикладних програм "EscortTug" який забезпечує 

дослідження ефективності і надійності ескортного буксира та отримання розв’язку задачі 

вибору основних його характеристик на концептуальній стадії проектування; 

− результати розрахунків, виконаних на цій стадії, можуть бути використані в 

проектно-конструкторських і науково-дослідних організаціях для обґрунтування вибору 

характеристик найбільш ефективного варіанту проектованого судна; 

− розроблений комплекс програм може бути використаний на етапах розробки 

техніко-експлуатаційних вимог та техніко-експлуатаційних обґрунтувань технічних 

характеристик сучасних ескортних буксирів, а також для обґрунтуванні доцільності 

закупівлі відповідних буксирів іноземного виробництва. 
 

6. Структура та зміст дисертації 

 

Дисертація складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних 

джерел, літератури та п’яти додатків. Дисертація містить 162 сторінки основного 

матеріалу, 53 рисунка, 9 таблиць, 101 найменування літературних джерел. Обсяг додатків 

– 64 сторінки. 

Дисертація є прикладом застосування системного підходу до визначення 

оптимальних головних розмірів ескортних буксирів. 



У вступі обґрунтовані вибір теми, її актуальність, зв'язок з науковими програмами, 

планами і темами, сформульовані мета і основні завдання, об'єкт і методи досліджень, 

показана наукова новизна, практична значущість і достовірність отриманих результатів, 

приведені відомості про апробацію роботи, впровадженні в роботу науково-дослідних і 

проектно-конструкторських організацій України і в учбовий процес Національного 

університету кораблебудування. 

За результатами виконаного аналітичного огляду наукової літератури та 

узагальнення досвіду проектування і експлуатації буксирів обрано основні напрямки 

дослідження щодо вдосконалення процесу концептуального проектування ескортних 

буксирів і сформовано основні завдання дисертаційної роботи. Визначені також основні 

методи дослідження. 

Другий розділ присвячений формулюванню і розв’язанню задачі функціонування 

азимутального буксирів які зазвичай використовуються як портові. Характерна 

особливість буксирів цього типу – наявність розвиненого скега дає можливість поділити 

комплекс функціональних операцій на основну (ескортування суден на підходах до 

морського порту) та допоміжну – (супроводження суден по підхідному каналу і акваторії 

морського порту, участі в операціях кантування та швартування).  

В цьому розділі введено поняття багатоцільового ескортного буксира, у якого до 

числа допоміжних додані операції участі у гасінні пожеж, стягування аварійних суден з 

мілини та їх буксирування, а також участь у ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів. 

Варіанти роботи ескортного буксира як багатоцільового, передбачають використання 

лише частини комплексу допоміжних операцій.  

Для кожної функціональної операції сформульовано задачу функціонування, 

знайдено способи її розв’язання і визначення відповідних показників надійності 

виконання операції та її економічної ефективності. Основна задача функціонування – 

задача ескортування судна, складається з: 

− системи рівнянь руху буксира за судном, що ескортується, в комплексі 

географічних та гідрометеорологічних умов розташування порту; 

− показника надійності ескортної операції – ймовірності її виконання в комплексі 

умов розташування порту, та алгоритму обчислення показника надійності; 

− показників економічної ефективності окремих функціональних операцій та 

алгоритми їх обчислення. 



При цьому показано, що такі показники як дохід та прибуток можуть бути 

коректно обчислені тільки при аналізі функціонування всього флоту буксирів порту. Це 

обумовлено тим, що окремий буксир в більшості операцій задіяний разом з іншими 

буксирами різної потужності. Ескортні операції суден різного дедвейту або 

водотоннажності також виконуються буксирами різної потужності. Тому у якості 

основного показника економічної ефективності ескортного буксира обрано витрати, які 

мають місце при його роботі як портового буксира з операціями, здійснення яких 

орієнтовано на обслуговування суден певного діапазону дедвейту.  

У зв'язку з тим, що водотоннажність або дедвейт суден, що заходять в порт, є 

випадковою величиною, то і спроможність певного буксира обслуговувати судна 

визначеного діапазону дедвейту враховується за допомогою відповідного закону 

розподілу цієї випадкової величини. 

Третій розділ який, поза сумнівом, є в роботі одним з ключових, присвячений 

побудові математичних моделей інженерних та навігаційних якостей ескортного буксира. 

До інженерних властивостей віднесені масове навантаження, місткість та міцність. В 

якості навігаційних властивостей розглянуто плавучість, остійність, непотоплюваність, 

ходовість, керованість та морехідність. 

Моделі окремих складових масового навантаження отримані за допомогою 

регресійних рівнянь які визначені здобувачем в результаті обробки статистичних даних по 

ескортних буксирах що існують. 

Основна увагу в розділі надана розробці моделі ходовості буксира в режимі 

ескортної операції. Для цього окремо розроблено метод розрахунку характеристик 

ходовості який містить методики визначення гідродинамічних сил, що діють на буксир, 

сил, що обумовлені роботою гвинто-рульових колонок, потужності двигунів, які 

забезпечують роботу колонок, процедура чисельного рішення трансцендентних рівнянь 

стаціонарного руху буксира. Гідродинамічні коефіцієнти які входять в означені рівняння 

знайдені за результатами експериментальних досліджень моделей ескортних буксирів в 

дослідному басейні НУК. Означені гідродинамічні коефіцієнти залежать від кута дрейфу 

якій змінюється в діапазоні від 0 до 90 град. Результати рішення рівнянь руху буксира які 

отримані викладеним методом співставленні з даними натурних випробувань діючих 

буксирів і свідчать про добрий їх збіг. 

На основі наведених методів розроблено програмний комплекс EscortTugForces 

визначення зусиль та кінематичних характеристик руху буксира в режимах стаціонарних 

ескортних операцій, який було схвалено Класифікаційним товариством для використання 



в якості методики, що дозволяє ще при проектуванні буксира визначити його клас без 

проведення натурних випробувань після побудови. 

У четвертому розділі розглядаються показники ефективності та надійності 

ескортного буксира. В якості основних критеріїв економічної ефективності та 

ефективності і надійності обрано критерій мінімуму вартості та комплексний критерій 

мінімуму вартості – максимуму надійності. Середнє значення вартості проектування, 

побудови, експлуатації та утилізації ескортного буксира враховує час життєвого циклу 

буксира і є імовірнісною характеристикою яка залежить від умов проектування, побудови 

та експлуатації, тобто від випадкових величин. Ймовірність виконання ескортним 

буксиром основної і допоміжних функціональних операцій визначається як добуток 

ймовірностей виконання відповідних операцій. Останні залежать від характеристик 

випадкового потоку суден які потребують ескортування, погодних умов на момент 

проведення операцій та інших випадкових подій, що пов’язані з аваріями суден. 

П'ятому розділ присвячений формулюванню оптимізаційної задачі 

концептуального проектування ескортного буксира. Формулювання ґрунтується на 

побудованих в розділі 2 і розділі 3 математичних моделях морехідних якостей та 

навантаження ескортного буксира, моделей його функціонування, показників 

ефективності та надійності. Сформульовані також функціональні і тривіальні обмеження. 

Необхідне рішення отримано за допомогою нелінійного програмування. В якості 

незалежних змінних розглянуті довжина, ширина, осадка, висота борта судна, коефіцієнт 

загальної повноти, потужність головних двигунів, висота скега, та коефіцієнт загальної 

повноти скегу.  

У шостому розділі наведені результати вирішення оптимізаційної задачі 

концептуального проектування ескортного буксира для заданого діапазону дедвейту 

суден, які відвідують морські порти України. 

Приклад реалізації вибору на етапі концептуального проектування головних 

розмірів оптимального буксира для ескортного супроводження групи танкерів дедвейтом 

від 50000 т до 70000 т. В якості гідрометеорологічних умов прийняті умови морських 

портів Північно-Західного району Чорного моря. В результаті розв’язання оптимізаційної 

задачі за критерієм мінімуму витрат при максимумі надійності отримано буксир, розміри 

та характеристики якого виявилися близькими до характеристик існуючого азимутального 

буксира ASD типу з тяговим зусиллям 68,5 т. 

  



7. Зауваження щодо дисертаційної роботи 

 

По дисертаційній роботі є наступні зауваження: 

1. Матеріал дисертації дуже нерівномірно розподілений по розділах. Так обсяг 

змістовної частини роботи (розділи з першого по шостий) складає 137 сторінок в 

тому числі розділ 1 – 42 сторінки (30,7%), розділ 2 – 18 сторінок (13,1%), розділ 3 – 

34 сторінки (24,8%), розділ 4 – 11 сторінок (8,0%), розділ 5 – 23 сторінки (16,8%) та 

розділ 6 – 9 сторінок (6,6%). 

2. В розділі 1 (сторінка 27 дисертаційної роботи), на наш погляд, помилково 

стверджується що портові буксири мають мінімальний надводний борт. З нашої 

точки зору вони є суднами з надлишковим надводним бортом. Так по нашим 

оцінкам мінімальний надводний борт для судна необмеженого району плавання 

довжиною 30 м і висотою борта приблизно 5 м мінімальний надводний борт 

складає приблизно 765 мм, не враховуючи вирахування на надбудови. Згідно з 

даними по ескортним буксира (Додаток Б роботи) надводний борт який визначався 

без урахування скегу для більшості суден становить близько 1 м. Лише 5 суден 

(10%) з розглянутих та проаналізованих здобувачем мають надводний борт нижче 

0,8 м. 

3. Отримані здобувачем залежності для розрахунків масового навантаження (3.1) – 

(3.12) не містять значень статистичної похибки, тому оцінка точності розрахунку 

масової водотоннажності і її пливу на відповідні економічні показники стають 

вельми скрутними. 

4. Незрозуміла роль яку грають баластні цистерни. Чи потрібні вони тільки для 

управління диферентом? Чи може вони призначені для підтримки остійності при 

витраті запасів в процесі експлуатації? 

5. На нашу думку здобувачу слід було приділити більше уваги забезпеченню 

остійності судна. Очевидно що розрахунковим станом завантаження є такий при 

якому остійність мінімальна, тобто судно в режимі ескортування з 10% запасів. В 

цьому стані висота центра ваги сягає найвищих значень, а осадка є менше 

проектної. Наприклад, не зовсім зрозумілим є вплив відношення 𝐵/𝑑 (позначення в 

тексті відгуку відповідають прийнятим у роботі) на остійність. Так формула для 

розрахунку метацентричної висоти може бути представлена у наступному вигляді: 



𝐺𝑀����� = 𝐵 �𝑘1
𝑑
𝐵

+ 𝑘2
𝐵
𝑑
� − 𝜁𝐾𝐺𝐷, де 𝑘1 = 0,9 − 0,3𝐶𝑀 − 0,1𝐶𝐵 і 𝑘2 = 3𝐶𝑊𝑃−1

24𝐶𝐵
 – чисельні 

коефіцієнти який залежить від форми корпусу. Найгіршим, з точки зору остійності 

буде той стан при якому перша складова  𝐵 �𝑘1
𝑑
𝐵

+ 𝑘2
𝐵
𝑑
� мінімальна. Нескладно 

довести що мінімально можлива метацентрична висота може бути визначена за 

формулою: 𝐺𝑀����� = 2𝐵�𝑘1
𝑘2
− 𝜁𝐾𝐺𝐷. Статистичні дані (розділ 3, сторінка 88 роботи) 

свідчать що апліката центра ваги може змінюватись в межах 0,2 𝐷. При висоті 

борту 5 м, зміна метацентричної висоти стане ±0,5 м. Такі обставини викликають 

великі питання щодо достовірності оцінки як початкової остійності та і остійності 

на великих кутах нахилу, а також до можливості забезпечення нормативних вимог 

щодо динамічної остійності, а також дії умовного ривка буксирного тросу. 

Наш погляд на подібних стадіях проектування слід використовувати інші 

показники остійності які зможуть забезпечити виконання усіх нормативних вимог з 

детальною перевіркою на подальших етапах проектування. Можливо таким 

показником може бути відношення 𝐵/𝐷, але це питання потребує окремого 

дослідження. 

6. В розділі 6 наведені дані порівняння характеристик розв’язання оптимізаційної 

задачі вибору головних елементів багатоцільового ескортного буксира з головними 

елементами ескортного буксира, що є найбільш близькими до нього із існуючих. 

Відповідність результатів дуже добра. Чи є існуючих буксир дійсно близьким до 

оптимального? Яким чином процедура оптимізації гарантує досягнення 

глобального а не локального оптимуму? 

 

8. Оформлення дисертації 

 

Дисертація оформлена якісно, на хорошому науковому рівні з використанням 

сучасних комп'ютерних технологій, відповідно до вимог, що пред'являються до 

оформлення дисертацій. Робота написана грамотною інженерною мовою. Зауваження 

щодо оформлення відсутні. 
 

9. Загальна оцінка дисертаційної роботи 

 

1. Дисертація присвячена дуже актуальній проблемі удосконаленню методики 

проектування та обґрунтуванню головних розмірів сучасних ескортних буксирів для 

поповнення флоту портів України. 



2. Досліджені основні характеристики існуючих портових буксирів вітчизняного та 

іноземного виробництва, проаналізовані особливості їх експлуатації, обґрунтовані 

перспективні напрямки удосконалення і суттєвого підвищення їх ефективності за рахунок 

зниження вартості життєвого циклу при одночасному підвищенні надійності виконання 

своєї місії. 

3. Отримані регресійні моделі щодо визначення головних розмірів ескортних 

буксирів, їх співвідношень та важливіших технічних характеристик які можуть бути 

використані на першому кроці процесу оптимізації. 

4. Виконана постановка і вирішена задача функціонування ескортного буксира 

Визначені основні і допоміжні функціональні операції буксирів типа який розглядається. 

Для кожної з ціх операцій визначені відповідні задачі функціонування і знайдені способи 

їх рішення, а також показники економічної ефективності та надійності виконання 

операції. Доведено що основна задача – ескортування систему рівнянь руху судна яке 

ескортується. Ця система враховує географічні та гідрометеорологічні умови 

розташування порту. Крім системи рівнянь руху основна задача також включає показник 

надійності операції – ймовірності її виконання в комплексі умов розташування порту, та 

алгоритму його обчислення, а також показник економічної ефективності функціональної 

операції – прибуток. 

5. Розроблено метод розрахунку характеристик ходовості буксира, який включає 

визначення гідродинамічних сил, що діють на буксир в режимі ескортної операції, сил, що 

обумовлені роботою гвинто-рульових колонок, потужності двигунів, складання та 

рішення трансцендентних рівнянь стаціонарного руху буксира. Запропонований метод не 

має вітчизняних аналогів. 

6. Розроблено програмний комплекс визначення зусиль та кінематичних 

характеристик руху буксира в режимах стаціонарних ескортних операцій, який було 

схвалено Класифікаційним товариством для використання в якості методики, що дозволяє 

ще при проектуванні буксира визначити його клас без проведення натурних випробувань 

після побудови проекту. 

Таким чином, дисертаційна робота створює основи подальшого вдосконалення 

характеристик ескортних буксирів вітчизняного виробництва та обґрунтування 

характеристик відповідних суден іноземного виробництва які можуть бути придбаними. 
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